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Sammanfattning 
Förevarande uppsats tar sitt avstamp i de senaste årens satsning på upp-
rättandet av en Öresundsregion. För att en region skall kunna uppstå krävs 
att rättsliga hinder övervinns. Eftersom arbetsmarknaden är av central 
betydelse för integrationen är kunskap om arbetsmarknadens rättsliga 
reglering i både Sverige och Danmark viktig för att uppnå en reell 
integration. Den europeiska unionen försöker genom förordning 1408/71 
koordinera medlemsländernas socialförsäkringssystem för migrerande 
arbetstagare för att främja fri rörlighet.  
 
Uppsatsen syftar till att ur ett gränsgångarperspektiv undersöka under vilka 
omständigheter arbetslöshetsersättning utgår enligt den svenska respektive 
den danska arbetslöshetsförsäkringen, samt att genom en komparation 
länderna emellan bidra till en ökad förståelse för den svenska respektive 
danska arbetslöshetsförsäkringens normativa uppbyggnad. 
 
Båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar uppvisar gemensamma principiella 
utgångspunkter vari inkomstbortfallsprincipen och kravet på de arbetslösas 
omställning är utmärkande. De gemensamma principiella utgångspunkterna 
återfinns i en till stor del gemensam struktur med arbetsvillkor, medlems-
villkor och aktivitetskrav. Eftersom båda arbetslöshetsförsäkringarna upp-
visar en gemensam struktur brottas de med likartade kvalificeringsproblem 
för nytillträdda på arbetsmarknaden och potentiella missbruksproblem 
rörande ersättningsrätten vid deltidsarbetslöshet.  
 
De största skillnaderna mellan arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige och 
Danmark ligger i de båda ländernas ersättningsnivåer, ersättningsperioder 
och aktivitetskrav. Den danska arbetslöshetsförsäkringens grundersättning 
är högre den svenska. Gemensamt för de båda försäkringarna är dock att 
arbetslöshetsförsäkringens högsta nivå är låg. Införandet av aktivitets-
garantin i Sverige har fått följden att det inte finns någon yttre gräns för 
ersättningsperioden, till skillnad från den danska arbetslöshetsförsäkringen 
som uppställer en bortre gräns i ersättningsperioden. I de danska aktivitets-
kraven betonas pliktsidan för den arbetslöse på ett tydligare sätt än de 
svenska.  
 
I förordning 1408/71 finns regler för beräkning av arbetslöshetsförmåner, 
sammanläggning av kvalificeringstid, exportabilitet och lagvalsregler för 
gränsgångare. Personkretsen är begränsad till att omfatta främst 
arbetstagare. Förordning 1408/71 uppställer olika regler för tre typer av 
gränsgångare nämligen gränsarbetare, andra arbetstagare än gränsarbetare 
och falska gränsarbetare. Fullständigt arbetslösa gränsarbetare skall 
omfattas av lagstiftningen i bosättningslandet och en delvis eller periodiskt 
arbetslös gränsarbetare skall omfattas av lagstiftningen i arbetslandet. Andra 
arbetstagare än gränsarbetare och falska gränsarbetare skall vid arbetslöshet 
omfattas av lagstiftningen i det senaste arbetslandet. Vid fullständig arbets-
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löshet kan andra arbetstagare än gränsarbetare dock välja om de istället vill 
omfattas av bosättningslandets lag. För gränsgångare i Öresundsregionen 
som arbetar på båda sidor om sundet har de svenska och danska myndig-
heterna ingått en överenskommelse om möjlighet till undantag från lagvals-
reglerna i förordning 1408/71. Enligt överenskommelsen har arbetstagaren 
rätt att omfattas av lagstiftningen i det land där arbetsgivaren har sitt säte.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Debatten kring Öresundsbrons uppförande kunde knappast undgå någon 
under början av nittiotalet. Miljörapporter om vattnets genomströmning till 
och från Östersjön varvades med politisk oreda och folkliga protester. Bron 
innebär rent infrastrukturmässigt att resan från hjärtat av Malmö till hjärtat 
av Köpenhamn numera endast tar 35 minuter. Avsikten är att denna infra-
struktur på sikt skall få invånarna på båda sidor av Öresund att arbeta, bo, 
studera, roa sig, göra inköp och bilda familjer, kort sagt leva på sundets 
båda sidor. En expansiv Öresundsregion skall skapas i ett regionernas 
Europa. Allt sker med den Europeiska Unionens goda minne genom EU-
programmet Interreg III A Öresundsregionen. År 1993 bildades det 
regionala samarbetsorganet Öresundskommittén av den svenska och danska 
staten som utan formell makt skall verka för en mer integrerad 
Öresundsregion. Öresundskommitténs uppgifter består främst av att initiera 
samarbeten mellan myndigheter och intresseorganisationer, arrangera 
konferenser och seminarier för att sprida kunskap om regionen och 
administrera EU-programmet Interreg III A. 
 
Regionerna Själland och Skåne representerar 48 % respektive 11,6 % av den 
danska respektive den svenska bruttonationalproduktionen. Det finns i 
regionen en stor koncentration av kunskapsbaserade industrier och 20 
universitet eller högskolor med sammanlagt 130 000 studenter. Regionen är 
en skandinavisk knutpunkt och en port till Baltikum med en potentiell 
marknad om cirka 100 miljoner människor. Med 3,5 miljoner invånare är 
regionen större än Stockholm, Oslo eller Helsingfors. En lyckad integration 
av Köpenhamn och Malmö skulle kunna medföra stora samhällsvinster.1
 
Öresundsbron har onekligen inneburit en avsevärd förbättring av 
kommunikationerna mellan sundets båda sidor men endast en god infra-
struktur medför ingen integration i Öresundsområdet, ingen Öresundsregion 
värd namnet region. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan faktisk 
räckvidd och mental räckvidd. Medan den faktiska räckvidden har minskat 
genom uppförandet av Öresundsbron är den mentala räckvidden beroende 
av fler faktorer. Sådana faktorer är skillnader i språk, kultur och rättslig 
reglering mellan de båda länderna som innebär hinder. För att Öresunds-
regionen skall bli en realitet krävs följaktligen ett undanröjande av de 
faktorer som påverkar den mentala räckvidden. 
 
 
 

                                                 
1 OECD, The Metropolitan Review of Öresund, January 2003 s. 13 ff. 
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Harmonisering, koordinering och ökad kunskap om varandras rättssystem är 
härvidlag en förutsättning för ökad integration. Arbetsmarknaden är av 
central betydelse för integrationsprocessen är rättsystemen och deras 
administration av arbetsmarknaden av högsta prioritet. De rättssystem som 
främst berör arbetsmarknaden är skatte- och socialförsäkringsrätten. Trots 
att de båda länderna har undertecknat såväl dubbelbeskattningsavtal som 
avtal rörande socialförsäkringssystemen brister de behöriga institutionerna i 
sin information till allmänheten om det gällande rättsläget.2  
 
“A harmonised labour market [in the Öresund region] is difficult to achieve in the near 
future. […] Institutions could better disseminate information regarding working conditions 
and legal dispositions on commuting and clarify responsibility for welfare benefits that 
remain unclear despite the agreements signed among Nordic countries on taxes and social 
contributions.”3

 
Så sent som vid slutet av oktober 2003 undertecknade den danska 
skatteministern och den svenska finansministern ett nytt dubbel-
beskattningsavtal som i korthet innebär att gränsgångarna i Öresunds-
regionen även i fortsättningen skall betala skatt i arbetslandet. Men för att 
kompensera för skattebortfallet för de kommuner och landsting där 
gränsgångarna bor skall arbetslandet betala ett belopp till det land där 
gränsgångaren är bosatt.4
 
Uppluckring av statsgränserna med fri rörlighet för kapital, varor, tjänster 
och arbetstagare för att skapa en fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken och i slutändan befästa skyddet för fred och frihet är 
själva grundtanken med den Europeiska Unionen.5 I denna uppluckrings-
process är en större betoning på gränsöverskridande regioner en av EU 
uppmuntrad utveckling. Undersökningar har även visat att EU:s inverkan på 
de nationella rättssystemen har bidragit till en ökad personrörlighet i 
Europa.6 Men det dansk-svenska samarbetet går längre tillbaka i tiden än 
den Europeiska Unionen. Redan vid slutet av 1800-talet inleddes en rättslig 
harmonisering mellan de nordiska länderna. Det nordiska harmoniserings-
arbetet har resulterat i att rättssystemen i de nordiska länderna på många 
områden uppvisar många likheter. 
 
Arbetslöshetsförsäkringarna i Europa är, liksom övrig socialförsäkringsrätt, 
av tradition starkt knutet till nationalstaten genom både sina statsfinansiellt 
betungande karaktär och sin starka koppling till arbetsmarknadspolitiken. 
Regelverket gynnar i allmänhet de egna medborgarna och de som är bosatta 
inom landets territorium, medan övriga arbetstagare exkluderas. 
                                                 
2 Ibid s. 19 f. 
3 Ibid. 
4 Nilsson, D., Danmark får betala 200 miljoner per år för svenska pendlare, SvD 2003-10-
30 och Öresundskommittén, Skatteavtalet mellan Danmark och Sverige ger ökad dynamik 
åt Öresundsregionen, 
http://www.oresundskomiteen.dk/neobuilder.2003102916552158000012168.html, kl. 
12.30 2003-11-04. 
5 Se Ingressen till EGF. 
6 Cole J. och Cole F., EU:s ekonomiska geografi (Lund 1998) s. 117 f. 
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Ett integrationsfrämjande EU med uppluckring av rättsliga hinder för 
ögonen skall förenas med medlemsstaternas nationella självbestämmande. 
Det är i detta sammanhang som arbetslöshetsförsäkringarna i förevarande 
uppsats kommer att belysas.  
 
Det faktum att EU saknar kompetens att harmonisera regleringen på social-
försäkringsområdet gör dessutom situationen ännu mer komplicerad. Det 
socialförsäkringsrättsliga integrationsarbetet på EU-nivå har istället inriktats 
på att de nationella systemen i möjligaste mån skall koordineras. EU 
erkänner alltså medlemsstaternas självbestämmande på social-
försäkringarnas område samtidigt som detta område ändå är föremål för 
gemensamma insatser.  
 
För att en EU-medborgare, som utnyttjar sin fria rörlighet i egenskap av 
arbetstagare, skall erhålla kunskap om arbetslöshetsförsäkringen krävs 
därför kunskaper om såväl olika nationella rättssystem som EG-rättsliga 
koordineringsregler.  
 

1.2 Syfte 

Föreliggande uppsats har, givet bakgrunden, två syften. Det andra är direkt 
kopplat till bakgrunden medan det första indirekt är kopplat till bakgrunden 
och är av komparativ karaktär.  
 
Det första komparativa syftet är att komparationen av Sveriges och 
Danmarks arbetslöshetsförsäkringar - två länder vars lagstiftning varit 
föremål för rättsligt samarbete - skall bidra till en ökad förståelse för den 
svenska respektive den danska arbetslöshetsförsäkringens normativa 
uppbyggnad ur ett gränsgångarperspektiv. 
 
Det andra syftet är att åskådliggöra den danska respektive den svenska 
regleringen av arbetslöshetsförsäkringen i ljuset av tillämplig EG-rätt och 
belysa vilka problem som uppstår vid koordineringen av de båda ländernas 
arbetslöshetsförsäkringar. Avsikten är att ur ett gränsgångarperspektiv 
redogöra för under vilka omständigheter arbetslöshetsersättning utgår, vilka 
krav som ställs på de sökande, hur lång ersättningsperioden är, hur hög 
ersättningen är och hur de båda arbetslöshetsförsäkringarna hanterar 
problem och missbruk av försäkringssystemen enligt nationella regler. 
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1.3 Metod och teori 

Uppsatsens ansats är att belysa ett problemområde av stor praktisk 
betydelse. Den är i grunden deskriptiv. Uppsatsarbetet har främst bedrivits 
ur ett induktivt perspektiv. Först uppställs frågan hur regleringen ser ut, 
varefter den utredda regleringen kompareras och analyseras. Analysen 
genomförs med hjälp av Anna Christensens och Ann Numhauser-Hennings 
teori om det normativa fältet som klarlägger sambanden mellan rätts-
systemet och underliggande samhällsstrukturer. Utformningen av den 
rättsliga regleringen är ofta en avspegling av normativa krav i samhället. De 
normativa kraven härstammar från samhällets livsmönster och produktions-
former. Teorin har valts då den på ett förtjänstfullt sätt problematiserar 
socialförsäkringsrättsliga spörsmål. 
 
Teorin bygger på två begrepp, dels det normativa mönstret och dels det 
normativa fältet. Normativt mönster är en avspegling av grundläggande 
normativa föreställningar och praktiker i samhället och är en förutsättning 
för dess existens. De normativa mönstren framträder genom att studera det 
normativa innehållet i rättsreglerna och utgör var för sig ett uttryck för en 
samlad och koherent syn på hur samhället bör vara uppbyggt för att vara 
rättvist. De normativa mönstren bildar ett normativt fält med olika poler 
som inte är motsägelsefritt. Varje pol kan försvaras med såväl ekonomiska 
som moraliska argument och försöker dra de rättsliga lösningarna till sig. 
De studerade rättsreglerna kan lokaliseras någonstans på detta fält. Rätts-
reglernas placering på det normativa fältet är i ständig rörelse eftersom 
gamla mönster förlorar sitt inflytande och nya uppstår genom förändrade 
livsmönster och produktionsfaktorer. De för arbetslöshetsförsäkringen 
relevanta mönstren är skyddet för etablerad position, rättvis fördelning och 
det marknadsfunktionella mönstret.7  
 
Mönstret skydd för etablerad position skyddar individer från att få sin 
ställning försämrad. Detta bottnar i en syn som säger att det är orättvist att 
röra sig nedåt i den sociala hierarkin. Lagstiftningen måste enligt detta 
mönster skydda medborgarna mot förändringar i samhället som hotar deras 
ekonomiska och sociala status. Mönstret förutsätter att samhällets 
nuvarande ordning är skyddsvärd och rättvis. Besittningsskyddet inom 
hyresrätten och inkomstbortfallsprincipen i bland annat föräldraförsäkringen 
och arbetslöshetsförsäkringen utgör exempel på ett sådant skydd.8  
 
Det marknadsfunktionella mönstret karakteriseras bland annat av 
avtalsfrihet och betalningsförmåga. Lagstiftningen skall enligt detta mönster 
underlätta för arbetskraften att själv ingå avtal och ta eget ansvar för social 
trygghet för att i slutändan gynna den ekonomiska effektiviteten.9

                                                 
7 Christensen, A., Retfaerd 1997 nr 78 och Christensen, A., TfR 4/96 s. 550 ff. 
8 Ibid. och Norberg, P., Arbetsrätt och konkurrensrätt (Lund 2002) s. 20 ff. 
9 Ibid. 
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Mönstret rättvis fördelning utgår från en behovsprincip. Rätten till liv och 
försörjning är så grundläggande att den inte kan bortses ifrån. Det är frågan 
om en slags materiell rättvisa till skillnad från de två övriga mönstrens 
formella rättvisetänkande. Socialbidraget är ett tydligt exempel på mönstret 
rättvis fördelning.10

 
Det marknadsfunktionella mönstret 

 
 
 
 
 

Rättvis fördelning       Skydd för etablerad position  
 
Det är detta normativa fält som kommer att ligga till grund för analysen av 
de likheter och skillnader som uppkommit efter komparationen av den 
svenska och den danska arbetslöshetsförsäkringen. 
 

1.4 Material 

Vid instuderande av dansk rätt krävs till en början kunskaper om dansk 
rättskällelära och normgivningssystem. Den danska rätten är i sin norm-
givnings- och normhierarki mycket lik den svenska. Båda ländernas rätts-
traditioner har gemensamma utgångspunkter som präglas av rättsrealism 
och rättspositivism.11 Medan Sverige hade Axel Hägerström hade Danmark 
Alf Ross som haft en inte obetydlig inverkan på modern dansk rättstradition. 
Gemensamt för båda rättssystemen är att den objektiva lagtolkningen 
tillämpas i hög utsträckning, prejudikat följs i regel men är inte formellt 
bindande. Doktrinen beaktas men har en svagare ställning.12

 
I Danmark konsolideras lagarna inte på samma sätt som i Sverige utan för 
att få tillgång till gällande lagtext vid en viss given tidpunkt krävs förutom 
själva lagtexten även ändringsförfattningen. I många fall utkommer 
lagstiftaren dock med en konsoliderad form av ursprungslagen när 
ändringarna blivit många. En sådan lag kallas för lovbækendtgørelse, till 
skillnad från versionen utan ändringar som endast heter lov.13 En annan 
skillnad gentemot Sverige uppkommer vid publiceringen av förarbeten. 
Danska lagförslag publiceras i Folketingstidende men den föregående 
utredningen publiceras endast vid stora lagändringar. Följaktligen är det ofta 
svårt att med hjälp av förarbeten fastställa den danska lagstiftarens avsikt 
med viss reglering. En annan skillnad på socialförsäkringsrättens område är 
att en mer omfattande reglering återfinns längre ner i normhierarkin. Det 
                                                 
10 Ibid. 
11 Wegener, M., Juridisk metode (København 2000) s. 51 ff. 
12 Nielsen, R., Retskilderne (København 1999) s. 57 ff., Wegener a.a. s. 87 f., 94 ff. och 
130 f. och Peczenik, A., Juridikens teori och metod (Stockholm 1995) s. 35 ff. 
13 Wegener a.a. s. 91 f. 
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finns icke-konsoliderade förordningar, bekendtgørelser, och föreskrifter, 
vejledninger. Bekendtgørelser och vejledninger konsolideras inte lika ofta 
som lagarna gör vilket medför en osäkerhet vid instuderandet.  
 
På grund av de båda rättsystemens grundläggande likheter har rättsreglerna i 
de båda systemen instuderats på likartat sätt. Materialet som ligger till grund 
för den deskriptiva delen är till största del lagtext. Avsikten har varit att 
konsekvent använda rättsliga normer så långt det har varit möjligt. För att få 
önskvärt deskriptivt resultat har tyngdpunkten lagts på normer längre ner i 
normhierarkin, främst svenska föreskrifter och den danska motsvarigheten 
vejledninger. Rättsfall har främst beaktats inom den svenska regleringen 
eftersom den danska arbetslöshetsförsäkringen på senare år varit föremål för 
stora ändringar och saknar omfattande tillhörande praxis. I det EG-rättsliga 
koordineringsavsnittet ligger främst fördrag, förordningar och rättsfall till 
grund för utformningen. 
 

1.5 Avgränsningar 

Den danska arbetslöshetsförsäkringen har en komponent som saknar mot-
svarighet inom det svenska systemet, nämligen a-kassemedlemmars 
möjlighet till efterlön.14 Efterlönen utbetalas från det år den försäkrade 
fyller 60 år fram till pensionsålder och är en form av ”pension innan 
pensionen”. Genom sin knytning till arbetslöshetsförsäkringen, med 
administration via a-kassorna och reglering i AL, är den dock i rättsligt 
hänseende inte att anse som pension. Efterlönssystemet kommer inte vidare 
att behandlas.  
 
Båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar berör indirekt genom sina 
kopplingar till arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiken och 
transfereringssystemet en mängd rättsområden. Sådana kopplingar 
undersöks inte systematiskt i de båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar. 
Ibland kan det dock vara på sin plats att lyfta fram en sådan koppling för att 
förstå en viss rättsregels innebörd. 
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen omfattar, inklusive detta inledande kapitel, sex kapitel uppdelade 
på två avdelningar. 
 
I den första avdelningen ”Arbetslöshetsförsäkring”, som sträcker sig från 
kapitel 2 till och med kapitel 5, behandlas den svenska respektive den 
danska arbetslöshetsförsäkringen. I denna avdelning tas i kapitel 2 avstamp i 

                                                 
14 Efter det danska uttrycket efterløn. Efterløn kan egentligen översättas med det svenska 
ordet pension. I detta sammanhang hade en sådan översättning enbart varit förvirrande då 
Danmark parallellt har ett pensionssystem. Ordet i används följaktligen i detta 
sammanhanget för att åskådliggöra en rättslig skillnad. 
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de gemensamma principerna och utgångspunkterna som de båda ländernas 
arbetslöshetsförsäkringar uppställer. Därefter företas en genomgång var för 
sig av de båda nationella arbetslöshetsförsäkringarna. Den svenska arbets-
löshetsförsäkringen återfinns i kapitel 3, medan den danska behandlas i 
kapitel 4. I den första avdelningens sista kapitel, kapitel 5, utförs en 
komparation där likheter och skillnader lyfts fram och analyseras för att 
därefter placeras på det normativa fältet.  
 
Efter den första avdelningens genomgång av de båda nationella rätts-
systemen för arbetslöshetsförsäkringen ändrar uppsatsen karaktär. I 
uppsatsens andra avdelning, ”Koordinering”, frångås den nationella sfären 
och fokus riktas istället mot EG-rätten. Det sjätte kapitlet inleds med en 
översikt av den sociala rättens ställning inom gemenskapsrätten idag och 
dess potentiella utveckling. Därefter står förordning 1408/71 i fokus. Först 
behandlas allmänt förordningens systematik och tillämpningsområde. 
Därefter behandlas de regler i förordningen som är relevanta för arbets-
löshetsförsäkringarna i Öresundsregionen. 
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AVDELNING I – 
ARBETSLÖSHETS-

FÖRSÄKRING 
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2 Allmänt om 
arbetslöshetsförsäkring 
År 1907 kom den första danska arbetslöshetsförsäkringslagen och år 1935 
den första svenska som i sina uppbyggnader gav uttryck för de principer 
som fortfarande finns i dagens reglering med facklig uppdelning och 
enhetliga regler för a-kassornas administration.15 Dagens svenska regelverk 
återfinns i ALF med tillhörande förordningar och föreskrifter. I Danmark 
återfinns regleringen i AL med tillhörande bekendgørelser och vejledninger. 
 

2.1 Gemensamma principiella utgångpunkter 

Systematiken i de svenska och danska arbetslöshetsförsäkringarna är 
likartad. De båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar är försök till en 
kompromiss mellan ett flertal underliggande hänsyn, nämligen: 
 

1. Omställning. Genom att staten tar ett stort ekonomiskt ansvar för 
arbetslöshetsförsäkringarna blir de ett verktyg för arbetsmarknads-
politiken. Arbetslöshetsförsäkringen skall uppmuntra kompetens-
mässig omställning och får inte bli en permanent försörjningskälla. 
Den enskilde skall stimuleras till att ta ett stort eget ansvar för att 
erhålla ny anställning.16 

 
2. Skydd mot inkomstbortfall. Inkomstförlusten vid ofrivillig arbets-

löshet får inte urholkas och taket på arbetslöshetsförsäkringen måste 
höjas i takt med den ekonomiska utvecklingen så att den inte får 
karaktären av ett grundskydd.17 

 
3. Legitimitet och begriplighet. Likhet och rättssäkerhet är självklara 

grundstenar i en demokratisk rättstat. Både de arbetslösa och de 
sysselsatta måste ha förtroende för både utformningen och 
tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen. Regelverket måste 
därför vara så tydligt och exakt utformat som möjligt.18 

 

                                                 
15 Arbejdsministeriet, Arbejdsløshedsforsikringen (Dansk arbejdmarkedspolitik januar 
2001) s. 2 och SOU 1996:51 s. 31 f.  
16 SOU 1996:150 s. 50 ff., prop. 1999/2000:139 s. 72 ff., Dahl m.fl., 
Arbejdsløshedsforsikringen: en håndbog (København 1990) s. 14 ff. och FT 2002/03, 
Tillæg A, sp. 1691 ff. 
17 SOU 1996:150 s. 50 ff., prop. 1999/2000:139 s. 72 ff. och Nordiska 
arbetslöshetsförsäkringsmötet (2001 Trondheim-Tromsø), Nordisk 
arbeidsløshetsforsikringsmøte 2001 (København 2002) s. 91 f. 
18 jmf. Peczenik a.a. s. 11 ff., Ds. 1999:58 s. 82 f. och FT 1992/93 Tillæg A, sp. 8897 ff. 
Enligt Peczenik är exakta och tydliga rättsregler faktorer som typiskt sett främjar 
rättssäkerheten.  
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4. Försäkringsmässighet. Den enskilde arbetstagaren skall ha möjlighet 
att själv avgöra i vilken omfattning han eller hon vill försäkra sig 
mot arbetslöshet. Den utbetalade ersättningen skall inte vara behovs-
prövad utan utgå till försäkringstagaren oavsett dennes ekonomiska 
situation.19  

 
5. Hög täckningsgrad. Försäkringen bör vara allmän och omfatta alla 

som vill och kan försörja sig själva, även de utan fast förankring på 
arbetsmarknaden, för att skapa en trygghet vid försörjningsproblem 
som är orsakade av förhållanden på arbetsmarknaden. Samtidigt be-
sparas myndigheterna den resurskrävande administrationen och 
individuella behovsprövningen av socialbidrag.20 

 
6. Flexibilitet. Försäkringen skall utformas så att den kan anpassas till 

skiftande behov på olika delar av arbetsmarknaden.21 
 
7. Stabilitet. Arbetslöshetsförsäkringssystemet skall vara ekonomiskt 

robust och klara av samhällekonomins olika konjunkturer.22 
 
8. Grundtrygghet. De arbetstagare som haft oturen att bli arbetslösa 

behöver få sin försörjning tryggad.23 
 
Många av arbetslöshetsförsäkringarnas hänsyn går samman och förutsätter 
varandra, som till exempel kravet på stabilitet och försäkringsmässighet. 
Kravet på försäkringsmässighet förutsätter ett system där den enskilde, likt 
en kontraktssituation, på förhand kan se sina tydligt formulerade rättigheter 
och skyldigheter. Den enskilde skall på förhand veta och kunna planera 
utifrån under vilka omständigheter ersättning utgår och hur stor den är. 
Samtidigt är vissa hänsyn svårförenliga, till exempel kravet på inkomst-
trygghet visavi kravet på omställning. Följaktligen är arbetslöshets-
försäkringen utformad efter en avvägning av de ovan redogjorda hänsynen. 
 
Om kravet på trygghet vid inkomstbortfall rent teoretiskt skulle tillämpas 
fullt ut hade ersättning blivit en fullständig kompensation för samtliga 
arbetstagare som förlorat sitt arbete. En så generös arbetslöshetsförsäkring 
förutsätter att benägenheten att utnyttja försäkringen inte påverkas av hur 
generös den är. Det är en orimlig utgångspunkt. Ersättningsrätten måste 
följaktligen på något vis begränsas. 
 

                                                 
19 Arbejdsministeriet, Arbejdsløshedsforsikringen (Dansk arbejdmarkedspolitik januar 
2001) s. 3, SOU 1996:150 s. 50 ff. och prop. 1999/2000:139 s. 72 ff. 
20 Ibid.  
21 SOU 1996:150 s. 50 ff. och prop. 1999/2000:139 s. 72 ff. och Balslev m.fl., 
Arbejdsløshedsforsikring og efterløn (København 2001) s. 22 f. 
22 Ibid. 
23 Ds. 1999:58 s. 2 ff., 159 ff. och Balslev m.fl. a.a. s. 22 f. och 105 f. 
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Det finns i huvudsak två sätt utifrån vilka en arbetslöshetsförsäkring kan 
formas. Det första, välfärdsinriktade, är att uppfatta arbetslöshets-
försäkringen som ett transfereringssystem där de som haft oturen att bli 
arbetslösa får sin försörjning tryggad genom bidrag från dem som arbetar.24 
Det andra, marknadsinriktade, synsättet är att betrakta arbetslöshets-
försäkringen som en försäkring. Genom att vid perioder av arbete betala in 
avgifter och skatter utges vid senare ofrivilligt inträffad arbetslöshet skydd 
mot inkomstbortfall. En försäkring innehåller i förväg reglerade rättigheter 
och skyldigheter för den enskilde.25  
 
Båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar poängterar numera försäkrings-
alternativet. Icke desto mindre återfinns välfärdsinriktade komponenter vid 
sidan av de försäkringsmässiga. Arbetslöshetsförsäkringen är idag en 
omställningsförsäkring och skall inte utgöra en permanent försörjningskälla. 
Det innebär att arbetslösa personer skall vara villiga till yrkesbyte och 
eventuell omskolning för att i slutändan erhålla ett arbete. De arbetslösas 
rättigheter och skyldigheter har skärpts. Bägge försäkringarna utgör en del 
av sitt lands aktiva arbetsmarknadspolitik.26

 
Kraven på flexibilitet, som innebär att arbetslöshetsförsäkringen skall kunna 
anpassas efter skiftande krav på arbetsmarknaden, har ökat. Det finns idag 
en önskan på arbetstidsmässigt flexibel arbetskraft från många arbetsgivare. 
Lagstiftaren kan vid utformningen av lagstiftningen inte bortse från denna 
utveckling. Såväl EU som ILO har uppmärksammat utvecklingen och 
utfärdat direktiv och konventioner på området, deltids- och visstids-
direktiven respektive konventionen om främjande av sysselsättning och 
skydd vid arbetslöshet och konventionen om deltidsarbete.27 I deltids-
direktivet uppmanas alla medlemsländer att undanröja alla administrativa 
och rättsliga hinder som begränsar möjligheterna till att arbeta deltid. I detta 
ingår att deltidsarbetande och visstidsanställda inte får diskrimineras vid 
arbetslöshet.28

 
 
 
 

                                                 
24 Ds. 1999:58 s. 2 ff., 159 ff. och Balslev m.fl. a.a. s. 22 f. och 105 f. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Visstidsdirektivet Rådets direktiv 99/70/EG, EGT nr L 14, 20.1.1998, s. 9-14. 
Deltidsdirektivet Rådets direktiv 97/81/EG, EGT nr L 175, 10.7.1999, s. 43-48. 
Konvention nr 168 om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet och 
konvention nr 175 om deltidsarbete, http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm, kl. 
23.39 2003-11-04. 
28 Klausul 5 deltidsdirektivet. 
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2.2 Gemensamma strukturella utgångspunkter 

Båda arbetslöshetsförsäkringarna uppställer likartade krav för kvalificering 
och för bibehållandet av rätten till ersättning. De brottas med likartad 
problematik rörande deltidsarbetslöshet och ersättningsrätt till egen-
företagare. Genomgången av rättsläget i de båda arbetslöshetsförsäkringarna 
kommer därför att följa samma struktur. Genom att dela upp arbetslöshets-
försäkringarna på följande sju områden ges en god överblick över arbets-
löshetsförsäkringarnas normativa innehåll och dess mest betydande 
problemområden: 
 

1. Kvalificeringskrav. 
2. Krav för att behålla rätten till ersättning/aktivitetskrav. 
3. Ersättningsperiod och ersättningsnivåer. 
4. Krav på bosättning. 
5. Grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. 
6. Deltidsarbetslöshet.  
7. Egenföretagare. 

 

2.2.1 Kvalificeringskrav 

Kvalificeringsvillkoren för ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen kan delas 
upp i medlemsvillkoret och arbetsvillkoret. Dessa villkor går i korthet ut på 
att den arbetslöse personen skall vara medlem av en a-kassa och ha arbetat i 
tillräcklig omfattning inom en ramtid för att bli kvalificerad. Begreppet 
ramtid återkommer vid ett flertal rekvisit i de båda arbetslöshets-
försäkringarna. Ramtiden är den tid inom vilken ett tidsrekvisit skall vara 
uppfyllt.  
 

2.2.2 Krav för att behålla rätten till ersättning/aktivitetskrav 

För att bibehålla rätten till arbetslöshetsersättning uppställs, i bägge 
arbetslöshetsförsäkringarna, krav på aktivitet från den arbetslöse, de så 
kallade aktivitetskraven. Härigenom poängteras att arbetslöshets-
försäkringen är en omställningsförsäkring och inte en yrkesförsäkring. Om 
den sökande avböjer ett erbjudande eller anvisning om arbete eller 
arbetsmarknadspolitiskt program riskerar han/hon att drabbas av sanktioner 
genom nedsättning av eller avstängning från ersättningen.  
 

2.2.3 Ersättningsperiod och ersättningsnivåer 

Utformningen av reglerna kring ersättningsperiodens längd och dess 
ersättningsnivåer kan, vid sidan av aktivitetskraven, också påverka den 
enskildes benägenhet till omställning. Rent teoretiskt skulle ersättningen ur 
arbetslöshetsförsäkringen kunna vara 100 % förutsatt att benägenheten att 

 15



utnyttja försäkringen inte skulle påverkas därav. I sådana fall torde det 
återfinnas en benägenhet att missbruka arbetslöshetsförsäkringen, det som 
kallas problematiken kring moral hazard. Ju högre ersättningen är och ju 
längre ersättningsperioden är, desto mer omfattande aktivitetskrav krävs för 
att problematiken kring moral hazard skall kunna bemästras. 
 

2.2.4 Krav på bosättning 

Arbetslöshetsförsäkringarna försöker av tradition att upprätthålla ett starkt 
nationellt favoriserande regelverk på grund av sin både statsfinansiellt 
betungande karaktär och sin starka koppling till arbetsmarknadspolitiken. 
Regleringarna av bosättningskravet är intressanta i förevarande fram-
ställning eftersom dess utgångspunkter kolliderar med den EG-rättsliga 
regleringen som belyses i kapitel 6. 
 

2.2.5 Grupper med svag förankring på arbetsmarknaden 

Kvalificeringsreglernas uppbyggnad med krav på att de arbetslösa 
personerna genom arbetsvillkor skall vara förankrade på arbetsmarknaden 
medför att de grupper som av olika anledningar inte etablerat sig på 
arbetsmarknaden inte kvalificerar sig till ersättningsrätt. Följaktligen har 
diverse undantags- eller specialregler utarbetats för de mest betydande 
grupperna med en svag anknytning till arbetsmarknaden, främst studenter. 
 

2.2.6 Deltidsarbetslöshet 

Med deltidsarbetslöshet avses situationer där arbetstagaren arbetar på 
nedsatt arbetstid, deltid, men samtidigt önskar erhålla fulltidsanställning. 
Personen är vid sådana tillfällen deltidsarbetslös. Vid deltidsarbetslöshet 
utgår i vissa fall arbetslöshetsersättning.  
 
Incitamentet till omställning i ett system med generösa regler vid deltids-
arbetslöshet blir svagt eftersom många arbetstagare säkert hade funnit det 
både önskvärt och bekvämt att arbeta deltid för nästan samma ersättning 
som ett heltidsarbete, samtidigt som många arbetsgivare ser möjligheten till 
att ha flexibel arbetskraft. Denna problematik vid deltidsarbetslöshet 
försöker de båda arbetslöshetsförsäkringarna på olika sätt att bemästra.  
 

2.2.7 Egenföretagare 

För gruppen egenföretagare aktualiseras en problematik vid tillfälliga uppe-
håll i verksamheten och vid verksamhet av över året varierande lönsamhet, 
så kallad säsongsbetonad verksamhet. En egenföretagare som ofta är 
arbetslös klarar sig förmodligen inte i konkurrensen. Arbetslöshets-
försäkringen skall inte användas som företagsstöd. Icke konkurrenskraftiga 
företag skall läggas ned. Det finns en i grunden positiv syn på en 
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springvikarie som utför arbete för att få ett fast fotfäste på arbetsmarknaden, 
men en företagare som liksom springvikarien saknar arbete med jämna 
mellanrum kan inte påräkna stöd från a-kassan. Arbetslöshetsförsäkringarna 
försöker därför på olika sätt att begränsa egenföretagares rätt till ersättning 
vid tillfälliga uppehåll i verksamheten.  
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3 Den svenska 
arbetslöshetsförsäkringen 
Arbetslöshetsersättning ur den svenska arbetslöshetsförsäkringen lämnas i 
två former, dels som en inkomstrelaterad ersättning och dels som ett grund-
belopp. I båda formerna krävs att personen tidigare har utfört förvärvsarbete 
i viss omfattning, det så kallade arbetsvillkoret.  
 

3.1 Kvalificeringskrav  

3.1.1 Medlemsvillkoret 

Det svenska medlemsvillkoret är endast ett krav som uppställs för ersättning 
ur den inkomstrelaterade försäkringen.29 Den arbetslöse måste ha varit 
medlem i en a-kassa under minst tolv månader för att ha rätt till ersättning. 
Om den arbetslöse omedelbart före inträdet i en a-kassa varit medlem i en 
annan a-kassa får även tiden i denna a-kassa medräknas för att uppfylla 
medlemsvillkoret. Om medlemmen vill lämna eller byta a-kassa är a-kassan 
skyldig att utfärda ett så kallat övergångsbevis.30  
 
Syftet med medlemsvillkoret är att arbetstagaren inte skall bli medlem först 
vid en nära förestående arbetslöshet. Har arbetstagaren en gång uppfyllt 
medlemsvillkoret är det automatiskt uppfyllt vid arbetslöshet som inträffar 
senare under samma medlemskap.31  
 

3.1.1.1 Ålderskravet 
Den svenska arbetslöshetsförsäkringen har ingen minimiålder men personer 
som fyllt 64 år har inte rätt att bli medlemmar.32

 

3.1.1.2 Kravet på kontakt med arbetsmarknaden 
I kravet på kontakt med arbetsmarknaden uppställs ett krav på att arbete 
skall ha bedrivits i fyra veckor under en sammanhängande period av fem 
veckor.33 Det är följaktligen frågan om ett litet arbetsvillkor, ett arbets-
tidsmått, som uppställs för att kunna bli medlem i en a-kassa.  
 
Alla löntagare har rätt till medlemskap under förutsättning att de arbetar 
inom a-kassans verksamhetsområde.34 Arbetstagare som har flera arbeten på 
                                                 
29 Jmf. 7 § ALF. 
30 8 § ALF och 6 § Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om arbetslöshetskassor AMSFS 
1997:14. 
31 Prop. 1973:56 s. 190 och 231. 
32 34 § 1 st. 2 p. LAK. 
33 34 § 1 st. LAK. 
34 34 § 1 st. LAK. 
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grund av deltidsarbete inom flera kassors verksamhetsområde har, vid 
tveksamhet rörande vilken a-kassa han/hon skall beviljas medlemskap i, rätt 
till inträde i den a-kassa inom vars område hans/hennes huvudsakliga arbete 
ligger.35 Alla medlemmar har en obegränsad rätt till utträde ur a-kassan efter 
en skriftlig anmälan därom.36

 
Den som en gång uppfyllt kravet på kontakt med arbetsmarknaden kan byta 
yrke utan att på nytt behöva uppfylla det.37 För deltidsarbetande som arbetar 
inom flera kassors verksamhetsområde skall antalet timmar i de olika 
arbetena läggas samman vid beräkningen av arbetstidsmåttet.38

 

3.1.2 Arbetsvillkoret 

Arbetsvillkoret är detsamma såväl för grundförsäkringen som för inkomst-
bortfallsförsäkringen. För att tjäna in rätt till ersättning ur den svenska 
arbetslöshetsförsäkringen krävs att förvärvsarbete utförts i minst 6 månader 
under minst 70 timmar per kalendermånad eller i minst 450 timmar under en 
sammanhängande tid av 6 kalendermånader under en ramtid av tolv 
månader.39

 
Det svenska arbetsvillkoret skall uppfyllas med förvärvsarbete inom ram-
tiden. Kravet på förvärvsarbete luckras upp genom att vissa perioder av 
annan verksamhet som till exempel semester eller ledighet vid barns födsel 
likställs med förvärvsarbete.40  
 
Eftersom arbetsvillkoret är beroende dels av förvärvsarbete eller därmed 
likställd sysselsättning och dels av ramtiden måste dessa först fastställas 
innan bedömningen av om det egentliga arbetsvillkoret är uppfyllt tar vid. 
 

3.1.2.1 Förvärvsarbete 
Det är grundläggande för uppfyllandet av arbetsvillkoret att den sökande 
utfört förvärvsarbete för egen eller annans räkning eller därmed likställd 
verksamhet.41

 
Som utgångspunkt medräknas all tid med inkomst av förvärvsarbete, både 
penningavlönad som naturaförmånsavlönad. Bisyssla som inte påverkar 
försäkringens ersättningsrätt anses däremot inte utgöra förvärvsarbete. En 
förutsättning för att kunna medräkna arbete för annans räkning är att det har 
förelegat ett anställningsförhållande.42 Det har däremot ingen betydelse om 

                                                 
35 5 § AMSFS 1997:14. 
36 40 § LAK. 
37 34 § 1 st. och 44a § LAK. 
38 5 § AMSFS 1997:14. 
39 13 § ALF. 
40 Jmf. 13-13 a §§ ALF och AMS definitioner 16-17 §§ Arbetsmarknadsstyrelsens 
föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring AMSFS 1997:13. 
41 12-13 a §§ ALF. 
42 SOU 1971:42 s. 192 och prop. 1973:56 s. 231. 
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arbetet ägt rum i arbetstagarens egna hem eller i en lokal tillhandahållen av 
arbetsgivaren.43 Enligt AMS anses en sökande som arbetar för ett 
uthyrningsföretag vara förvärvsarbetande i den omfattning han/hon står till 
företagets förfogande oberoende av hur stor garantitid eller lön han/hon 
erhållit. En anställning i ett uthyrningsföretag anses inte vara tillfällig om 
nedläggande av arbete är regelbundet återkommande oavsett vad 
anställningsförhållandet betecknas som.44

 
Arbete utomlands anses utgöra godkänt förvärvsarbete om det varit frågan 
om arbete hos arbetsgivare med säte i Sverige och om lön utbetalas därifrån, 
tjänstgöring vid svenskt FN-förband, biståndsarbete för vilket SIDA eller 
annan statlig myndighet står för lönekostnaderna eller arbete hos Nordiska 
rådet, Nordiska ministerrådet och till dem knutna organ.45 En gränsarbetare 
eller annan anställd som är bosatt i Sverige men arbetat i ett annat land och 
som erkänns rätt till arbetslöshetsersättning enligt artikel 71 förordning 
1408/71 anses ha utfört godkänt förvärvsarbete.46

 
Förutom förvärvsarbete finns tid likställd med förvärvsarbete. Det är tid då 
sökande: 
 

1. Haft semester.47 
2. Varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan 

anledning än sjukdom.48 
3. Uppburit avgångsvederlag.49 Tid för vilken avgångsvederlag 

erhållits räknas som likställd med förvärvsarbete med konsekvensen 
att den sökande under tiden med avgångsvederlag inte är att anse 
som arbetslös enligt ALF.50 Tid med avgångsvederlag beräknas 
genom att det totala ersättningsbeloppet divideras med sökandens 
genomsnittliga månadsinkomst under det senaste året i den 
anställning från vilket avgångsvederlag härrör.51 

 
Om den sökande inte uppfyller arbetsvillkoret med förvärvsarbete och/eller 
därmed likställd tid enligt punkt 1-3 ovan får även tid då den sökande 
fullgjort militärtjänstgöring och tid med föräldrapenning, i den mån det 

                                                 
43 Rättsfallet FÖD 1982:82 rörde en anställd beredskapsvakt för tre ålderdomshem. Arbetet 
innebar att den försäkrade nattetid var ansvarig för ledning och samordning av 
ålderdomshemmens verksamhet. Stora delar av arbetsuppgifterna utfördes från den 
försäkrades egna hem då telefonrapporter och rådgivning var de betydande 
verksamheterna. Domstolen fann att arbetslöshetskassan inte får förvägra en försäkrad 
person arbetslöshetsersättning på grund av att tillgodoräkningsbart förvärvsarbete utförts i 
den försäkrades hem. 
44 AMS meddelande nr 5/1996 till arbetslöshetskassorna. 
45 21 § AMSFS 1997:13. 
46 3 § AMSFS 1997:13. 
47 13 § 1 st. 1 p. ALF. 
48 13 § 1 st. 2 p. ALF. 
49 13 § 1 st. 3 p. ALF. 
50 Prop. 1996/97:107 s. 92 ff. och 9 § 1 st. ALF. 
51 24 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
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behövs för att uppfylla arbetsvillkoret, jämställas med förvärvsarbete under 
tillsammans högst två kalendermånader.52

 
Om en månad som inte är tillgodoräkningsbar i arbetsvillkoret innehåller 
lika mycket tid som kan överhoppas och tid som inte kan överhoppas, skall 
det för den sökande förmånligaste alternativet väljas. Om ett förvärvsarbete 
eller tid som jämställs med förvärvsarbete inte var för sig räcker för att en 
viss kalendermånad skall kunna tillgodoräknas, skall den tillgodoräknings-
bara tiden under månaden räknas ihop.53

 

3.1.2.2 Fastställande av ramtid 
Ramtid är den tid inom vilken arbetsvillkoret skall uppfyllas. Ramtiden 
beräknas i kalendermånader med utgångspunkt i ett månadsskifte. Normalt 
börjar ramtiden med den månad som ligger närmast före arbetslöshetens 
början. Dock skall månad då den arbetslöse anmäler sig till arbets-
förmedlingen medräknas om månaden innehåller arbete, tid med föräldra-
penningsförmån eller totalförsvarsplikt med minst 70 timmar eller 45 
timmar (jmf nedan 2.3.1.2 med huvudregeln och alternativregeln).54  
 
Därefter görs beräkningen bakåt i tiden. Det finns dock så kallad över-
hoppningsbar tid som inte skall medräknas i ramtiden.55  
 
Överhoppningsbar tid regleras i 16-17 §§ ALF och i AMS föreskrifter. Det 
är frågan om perioder med: 
 

1. Styrkt sjukdom. Som styrkt sjuktid räknas tid för vilken sökande: a. 
Har läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom; b. uppburit hel eller tre fjärdedels sjukpenning, sjuk-
ersättning, aktivitetsersättning eller havandeskapspenning; eller c. 
uppburit halv sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller 
havandeskapspenning men inte arbetat i sådan omfattning att den 
tiden är tillgodoräkningsbar i arbetsvillkoret och att dagpenning från 
arbetslöshetskassa inte heller uppburits. Tid med en fjärdedels sjuk-
penning, havandeskapspenning, sjukersättning eller aktivitets-
ersättning räknas inte som överhoppningsbar tid.56 

2. Avslutad heltidsutbildning som den sökande avslutat efter fyllda 25 
år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på 
heltid i minst 5 månader. Heltidsutbildning utomlands utgör över-
hoppningsbar tid om den studerande uppburit eller varit berättigad 
till svenskt statligt studiestöd under utbildningen. I praxis har 
postdoktorala studier som finansierats med stipendium från 
Naturvetenskapliga forskningsrådet jämställts med heltidsutbildning. 

                                                 
52 Jmf 13 § 1 st. 2 p. med 13 a § 1 st. ALF och 17 a § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 
2000:15). 
53 15 § 2 st. AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2001:25). 
54 13 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
55 Se 16-17 §§ ALF. 
56 16 § 1 st. 1 p. ALF och 25 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2003:4). 
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Utbildningen anses vara avslutad när den sökande inte längre har för 
avsikt att studera vidare utan söker ett permanent arbete.57 

3. Föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.58 
4. Vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 

år efter barnets ankomst i familjen.59 
5. Vård av närstående när hel ersättning lämnats enligt lagen 

(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.60 
6. Tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Militär-

tjänst som invandrare fullgjort i sitt hemland jämställs i detta 
sammanhang med svensk militärtjänst.61 

7. Tvångsvård enligt lagen (1988:879) om vård av missbrukare i vissa 
fall.62 

8. Frihetsberövande på kriminalvårdens område.63 
9. Beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller beslut och före-

skrifter enligt livsmedelslagen (1971:511).64  
10. Utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make/ 

maka/sambo vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att 
makens/makans/sambons arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att 
lönen utbetalats från Sverige.65 

11. Varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i arbetsmarknads-
utbildning eller annan utbildning inom ramen för ett 
arbetsmarknadspolitiskt program, arbetspraktik, ungdomsgarantin, 
datorteksverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering eller projekt 
med arbetsmarknadspolitiskt inriktning enligt förordning (2000:634) 
om arbetsmarknadspolitiska program.66  

12. Varit hindrad att arbeta på grund av utbildning för vilken 
rekryteringsbidrag lämnas enligt lagen (2002:624) om rekryterings-
bidrag till vuxenstuderande.67 

13. Utfört arbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställnings-
stöd enligt förordning (1997:1275) om anställningsstöd.68 

14. Utfört arbete som bedrivits med stöd av bestämmelserna om stöd till 
start av näringsverksamhet enligt förordning (2000:634) om arbets-
marknadspolitiska program.69 

 

                                                 
57 16 § 1 st. 2 p. ALF, 26 § AMSFS 1997:13, RÅ 2001 ref. 29 och prop. 1996/97:107 s. 
151 f. 
58 17 § 1 st. 1 p. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330). 
59 16 § 1 st. 5 p. ALF. 
60 16 § 1 st. 8 p. ALF. 
61 17 § 1 st. 2 p. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330) och 27 § 
AMSFS 1997:13. 
62 16 § 1 st. 3 p. ALF. 
63 16 § 1 st. 4 p. ALF. 
64 16 § 1 st. 6 p. ALF. 
65 16 § 1 st. 7 p. ALF. 
66 17 § 1 st. 3 p. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330) och Prop. 
1999/2000:139 s. 75. 
67 17 § 1 st. 4 p. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330). 
68 17 § 1 st. 6 p. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330). 
69 17 § 1 st. 7 p. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330). 
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Om en månad som inte kan medräknas i arbetsvillkoret både innehåller tid 
som kan överhoppas enligt dessa bestämmelser och tid som inte kan 
överhoppas, skall månaden inte räknas in i ramtiden om den överhoppnings-
bara tiden i månaden överväger. Vid lika timantal skall det för den sökande 
förmånligaste alternativet väljas.70 Maximalt får den överhoppningsbara 
tiden uppgå till sju år.71

 

3.1.2.3 Det egentliga arbetsvillkoret 
När ramtiden väl är fastställd efter att den överhoppningsbara tiden från-
räknats undersöks om den sökande arbetat i tillräcklig omfattning enligt 
huvudregeln eller alternativregeln. Det är frågan om en prövning av de 
tillgodoräkningsbara månaderna.72 Prövningen av de tillgodoräkningsbara 
månaderna börjar med den månad som ligger närmast arbetslöshetens 
början.73

 
Enligt den schabloniserade formen av huvudregeln uppfyller en sökande 
som under ramtiden har arbetat minst 1400 timmar, och som genom intyg 
från arbetsgivaren så kan styrka, alltid, utan vidare prövning, arbetsvillkoret 
enligt huvudregeln.74  
 
Om den sökande inte uppfyller arbetsvillkoret enligt den schabloniserade 
formen av huvudregeln görs ytterligare en prövning månad för månad 
huruvida arbetsvillkoret ändå har uppfyllts enligt huvudregeln. Följaktligen 
undersöks om den sökande under ramtiden av tolv månader utfört 
förvärvsarbete eller därmed likställd sysselsättning under minst 70 timmar 
per kalendermånad i minst sex månader.75 Om arbetsvillkoret inte är 
uppfyllt enligt huvudregeln skall en prövning ske enligt alternativregeln. 
 
Bedömningen enligt alternativregeln görs på följande vis: 
 

1. Det prövas om den sökande med start i den första tillgodoräknings-
bara månaden närmast före arbetslöshetens inträde har sex samman-
hängande kalendermånader, exklusive de överhoppningsbara, som 
var och en innehåller minst 45 timmar med arbetad tid eller med 
arbete likställd tid. 

2. Är så inte fallet förskjuts utgångspunkten för beräkningen till 
närmast föregående tillgodoräkningsbara månad bakåt i tiden. 

3. Om a-kassan finner sex sammanhängande och tillgodoräkningsbara 
månader kontrolleras om det sammanlagda antalet timmar under 
månaderna uppgår till minst 450.  

                                                 
70 14 § AMSFS 1997:13.  
71 17a § ALF. 
72 Jmf. rubriken till 15 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2001:25). 
73 15 § 2 st. AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2001:25). 
74 16 § 1 st. AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
75 12 § 1 st. 1 p. ALF och 16 § 2 st. AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
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4. Om det sammanlagda timtalet inte uppgår till 450 uppfylls inte 
alternativregeln med de aktuella sex månaderna och prövningen åter-
upptas enligt punkt 2 och därefter punkt 3.76 

 
När beräkningen av nedlagt förvärvsarbete görs med hjälp av med förvärvs-
arbete likställd sysselsättning i form av militärtjänstgöring eller föräldra-
penning skall minst 300 timmar under minst fyra kalendermånader med 
vardera 45 timmar av de angivna 450 timmarna avse förvärvsarbete de 
facto. Följaktligen krävs i princip arbete på åtminstone halvtid på att 
uppfylla arbetsvillkoret.77

 
För lärare och cirkelledare som tidigare har haft anställning där heltids-
tjänstgöring anges i undervisningsskyldighet per vecka och för arbetstagare 
som nattarbetat skall undervisningstimmarna respektive arbetstiden räknas 
upp så att de motsvarar arbetade timmar i en 40-timmarsvecka.78

 
För vissa grupper av yrkesutövare vars arbetes natur kräver förberedelse- 
eller repetitionstid finns specialregler. Antalet arbetade timmar kan då 
redovisas i ett arbetsgivarintyg eller liknande handling. Har så inte skett 
finns regler som fastställs av AMS för hur förberedelsetid skall beräknas för 
olika grupper.79

 
Sökande som vill tillgodoräkna sig arbete åt familjemedlem eller annan nära 
anhörig och det kan ifrågasättas om det varit frågan om ett förvärvsarbete 
skall arbetsgivarintyget kompletteras med en utredning som visar huruvida 
den sökande haft någon inkomst från arbetet samt om arbetsgivaren betalat 
in skatt och sociala avgifter.80

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 12 § 1 st. 2 p. ALF och 17 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
77 13 a § 2 st. ALF. 
78 22-23 §§ AMSFS 1997:13. 
79 19 § AMSFS 1997:13. 
80 20 § AMSFS 1997:13. 
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3.2 Krav för att behålla rätten till 
ersättning/aktivitetskrav 

För att bibehålla rätten till arbetslöshetsersättning uppställs krav på aktivitet 
från den arbetslöse, aktivitetskraven. Kraven innebär att den arbetslöse dels 
förpliktigas att efter bästa förmåga själv ta sig ur arbetslösheten och dels att 
han/hon skall vara disponibel för arbetsmarknaden. Aktivitetskraven innebär 
att den arbetslöse måste: 
 

1. Vara arbetsför. 
2. Vara oförhindrad att åta sig arbete. 
3. Vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete. 
4. Vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 
5. Medverka till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd 

med arbetsförmedlingen. 
6. Aktivt söka lämpliga arbeten.81 
7. Vid anvisning delta i aktivitetsgarantin.82 

 
Aktivitetskraven kan delas upp i en passiv del som uppställer krav på att den 
sökande på olika sätt skall stå till förfogande för arbetsmarknaden 
respektive en aktiv del som kräver reell handling från den sökande. 
Begreppet lämpligt arbete är aktivitetskravens centrala begrepp kring vilka 
både de passiva och aktiva kraven kretsar. 
 

3.2.1 De passiva aktivitetskraven 

De passiva aktivitetskraven innefattar kraven på att vara arbetsför, 
oförhindrad att åta sig arbete, beredd att anta erbjudet lämpligt arbete och 
vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 
 
En sökande är arbetsför om han/hon kan prestera normala resultat i ett 
lämpligt arbete.83 Med att vara oförhindrad att åta sig arbete menas att det 
inte får finnas något som hindrar att personen kan åta sig arbete under tid för 
vilken ersättning utgår. Kravet är begränsat till arbete för minst tre timmar 
varje arbetsdag i genomsnitt på 17 timmar per vecka vilket överensstämmer 
med arbetstidsmåttet i försäkringens medlemsvillkor.84 Regeln om att 
sökanden måste vara oförhindrad att ta arbete medför att ersättning inte 
utbetalas till medlem som på olika sätt har förhinder att arbeta.  
 
Den arbetslöse skall som huvudregel anmäla sig hos arbetsförmedlingen 
genom personligt besök från den dag han/hon önskar få ersättning.85 Den 
                                                 
81 Jmf. 9 § ALF. 
82 5 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. 
83 Prop. 1973:56 s. 177. 
84 9 § ALF. Se kapitel 3.1.1.2 för närmre beskrivning av arbetstidmåttet. 
85 100 § AMSFS 1997:13 (införd genom 1998:2). 

 25



sökande skall vara anträffbar för arbetsförmedlingen de dagar för vilka 
han/hon begär ersättning och ändringar i vistelseadressen måste omedelbart 
meddelas till arbetsförmedlingen.86  
 

3.2.2 De aktiva aktivitetskraven 

De aktiva aktivitetskraven innefattar kraven på att aktivt söka lämpliga 
arbeten, medverka till att en individuell handlingsplan upprättas och vid 
anvisning delta i aktivitet inom ramen för aktivitetsgarantin. 
 
Den arbetslöse skall själv under hela arbetslösheten ta ansvar för att själv ta 
sig ur arbetslösheten genom att aktivt söka lediga lämpliga arbeten som 
finns på arbetsmarknaden. Kravet på den sökande varierar beroende på 
aktuell situation på arbetsmarknaden.87  
 
Arbetsförmedlingen skall i samarbete med den arbetslöse upprätta en 
individuell handlingsplan. Där skall framgå vad som är att anse som 
lämpligt arbete och eventuellt vilken aktivitet inom ramen för aktivitets-
garantin som är lämplig. Om sådan handlingsplan inte upprättats är det 
arbetsförmedlaren som ytterst gör bedömningen av vilka arbeten den 
arbetssökande skall söka alternativt avgöra om aktivitet skall äga rum inom 
ramen för aktivitetsgarantin.88

 
Aktivitetsgarantin är ett individuellt anpassat arbetsmarknadspolitiskt 
program som riktar sig till dem som är eller riskerar att bli 
långtidsarbetslösa eller utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen. 
Aktiviteterna är avsedda att vara heltidssysselsättning och är uppdelade på 
tre grupper: 
 

1. Intensifierad vägledning i arbetsförmedlingens regi. 
2. Teoretisk eller praktisk kompetenshöjning genom ett 

arbetsmarknadspolitiskt program, exempelvis utbildning eller 
kortare arbetspraktik. Deltagare befinner sig hos en av 
arbetsförmedlingens samarbetspartners såsom kommun eller 
utbildningsanordnare. 

3. Anställning med eller utan stöd eller arbetspraktik där deltagarna 
befinner sig på en arbetsplats.89 

 
Anvisning om deltagande i aktivitetsgarantin skall ske inom 27 månader 
från arbetslöshetens inträde.90 Anvisning kan ske under hela ersättnings-
perioden för personer som uppbär dagpenning.91 Deltagare i aktivitets-

                                                 
86 Ibid. 
87 1 § Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om lämpligt arbete enligt lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring AMSFS 2001:10 och prop. 1999/2000:98 s. 49 f. 
88 9 § 1 st. 4 p. ALF och 2 § AMSFS 2001:10. 
89 Prop. 2002/2003:44 s. 49. 
90 21 § förordning (2000:634) och prop. 1999/2000:139 s. 76 f. 
91 9 § förordning (2000:634). 
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garantin erhåller ett aktivitetsstöd istället för dagpenning. Aktivitetsstödet är 
beloppsmässigt detsamma som arbetslöshetsersättningen och är underkastat 
samma sanktionsmöjligheter.92 Aktiviteten skall fortgå till dess deltagaren 
inom aktivitetsgarantin har uppfyllt arbetsvillkoret i arbetslöshets-
försäkringen med arbete som minst motsvarar hans/hennes senaste 
arbetsutbud inom aktivitetsgarantin, påbörjat andra studier än arbets-
marknadsutbildning, själv väljer att lämna de arbetsmarknadspolitiska 
systemen eller blivit föremål för arbetslöshetsförsäkringens sanktioner. Det 
föreligger följaktligen inte någon fast tidsbegränsning för aktiviteter inom 
ramen för aktivitetsgarantin.93

 

3.2.3 Lämpligt arbete 

Vad som är att anse som lämpligt arbete är föremål för en omfattande 
reglering av AMS. Arbetslöshetsförsäkringen skall vara arbetsmarknads-
politiskt stimulerande och som utgångspunkt ha karaktären av en 
omställningsförsäkring och inte en yrkesförsäkring. Trots denna utgångs-
punkt tillmäts den sökandes förutsättningar vikt så att onödig yrkesväxling 
skall undvikas.94 Dessutom skall reglerna kring huruvida ett arbete är att 
anse som lämpligt ses i sitt sammanhang med både det aktiva och det 
passiva aktivitetsvillkoret. Även begreppet normalarbetstid inverkar på vad 
som är att anse som ett lämpligt arbete. Ett arbete på 30 timmar/vecka är till 
exempel inte att anse som lämpligt eftersom en arbetstagare som endast 
erhåller arbetslöshetsersättning efter en beräknad normalarbetstid på 17 
timmar per vecka. Följaktligen styr i princip normalarbetstiden arbetstiden i 
det lämpliga arbetet.95

 
Som utgångspunkt anses ett arbete vara lämpligt om: 
 

1. Det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn 
till den sökandes förutsättningar för arbetet samt andra personliga 
förhållanden, 

2. Anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbets-
tagare får som är anställda enligt kollektivavtal eller är skäliga i 
förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbets-
uppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag, 

3. Arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder, 
och 

4. Förhållandena på arbetsplatsen motsvarar lagstadgad standard 
rörande förebyggande av ohälsa eller olycksfall.96 

 

                                                 
92 Jmf. 4 § lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program, 34 § förordning 
(2000:634) och förordning (1997:1275) om anställningsstöd. 
93 23 § förordning (2000:634).  
94 Prop. 1973:56 s. 179 ff. 
95 För en beskrivning av begreppet normalarbetstid se nedan kapitel 3.3.2. Jmf. 9 § ALF 
med 11 § ALF. 
96 11 § ALF. 
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Det är framförallt den första punkten, det vill säga vad som är att anse som 
skäliga hänsyn till sökandens förutsättningar för arbetet och andra 
personliga förhållanden, som är föremål för omfattande reglering. I praxis 
har begreppet godtagbara skäl utkristalliserats. Om det föreligger 
godtagbara skäl för att tacka nej till ett arbete anses det inte vara lämpligt. 
Godtagbara personliga skäl att avvisa erbjudet arbete har ansetts föreligga 
när erbjudandet endast avsett ett semestervikariat under tid som sammanföll 
med sökandes sedan lång tid planerade semester för att utöva umgängesrätt 
med sitt barn.97 En person med lättretliga slemhinnor i halsen ansågs ha 
godtagbara skäl att avvisa arbete där kontakt med tobaksrök förekom.98 Det 
ansågs däremot inte föreligga godtagbara personliga skäl för en sökande att 
avvisa erbjudet arbete som försäljare i en butik som saluförde preventiv-
medel och sexualupplysningslitteratur.99

 
Under arbetslöshetens 100 första dagar får den sökande helt begränsa sina 
ansökningar till sitt tidigare yrke.100 I praxis har gränsen för hur långt den 
sökandes yrkesvana skall beaktas prövats. En 55-åring hade efter 30 års 
sysselsättning som kontorist godtagbara skäl att avvisa erbjudet ackords-
arbete som torvarbetare.101

                                                 
97 FÖD 1987:61. Rättsfallet rörde en person som avvisat ett erbjudet tidsbegränsat arbete 
som chaufför. Det erbjudna arbetet var ett fyra veckor långt semestervikariat hos personens 
tidigare arbetsgivare. Orsaken till att personen avvisade arbetet var att han sedan länge 
planerat en veckas semesterresa för att utöva umgängesrätt med ett barn. Domstolen fann, 
eftersom det erbjudna arbetet avsåg ett semestervikariat under fyra veckor och personen 
långt i förväg planerat att utöva umgängesrätt med ett barn under en av dessa veckor, att 
personen hade fog att avvisa det erbjudna arbetet. 
98 FÖD 1988:41. Rättsfallet rörde en person som avvisat ett erbjudet arbete som värdinna i 
studielokal hos Studiefrämjandet i Stockholm. Skälet för avvisandet var att personen 
uppgav sig vara allergisk mot rök och att hon vid besök hos Studiefrämjandet hade funnit 
deras lokaler alltför rökiga för att kunna arbeta i. Genom två läkarintyg styrkte personen att 
hon hade mer lättretade slemhinnor i luftrören än genomsnittet av människor och att hon 
kan förväntas få besvär vid kontakt med retande ämnen som tobaksrök. Domstolen fann, 
med bakgrund av läkarintygen, att personen haft giltig anledning att avvisa det erbjudna 
arbetet hos Studiefrämjandet. 
99 Rättsfallet FÖD 1984:24 rörde en arbetslös person som erbjöds ferieanställning som 
försäljare i butiken "Blommor och Bin" i Umeå. Sökanden avvisande tjänsten eftersom den 
innebar försäljning av, förutom herr- och damkläder, preventivmedel, 
sexualupplysningslitteratur, massagestavar och dylikt. Dessutom spelades det, enligt 
sökanden, alltid hög discomusik i butiken vilket, i kombination med de till sex kopplade 
produkterna, skapade en för honom psykiskt påfrestande stämning. Sökanden som tillhörde 
pingstkyrkan hade en restriktiv syn "på detta med sex i alla de former som råder i dag" och 
ansåg sig ha personliga skäl för att tjänsten inte skulle anses som lämplig för honom. 
Domstolen fann, givet omständigheten att det vid tiden för anvisandet var mycket ont om 
arbetstillfällen i Umeå kombinerat med att det inte framkom något i målet som tydde på att 
arbetsförhållandena i den aktuella butiken var väsentligt annorlunda än de som råder på 
t.ex. bensinstationer och livsmedelsbutiker som tillhandahåller preventivmedel på 
varuhyllorna eller vid utgångskassorna, att sökanden inte hade godtagbara skäl att avvisa 
det erbjudna arbetet, trots sin trosåskådning och syn på sexualfrågor. 
100 3 § AMSFS 2001:10 och 9a § ALF. 
101 FÖD 1985:39. Rättsfallet rörde en person som efter 22 veckors arbetslöshet avvisat 
erbjudet arbete som torvarbetare. Det erbjudna arbetet innebar att stapla torv för torkning 
Torven låg i fyrkanter på mossen och skulle staplas på varandra till en meters höjd. Varje 
fyrkant vägde 10-20 kg. För en äldre otränad person kunde arbetet vara tungt och 
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Anser en eventuell arbetsgivare att en sökande har tillräckliga 
kvalifikationer och vill anställa honom/henne är arbetet lämpligt oavsett om 
den sökande inte anser sig ha tillräckliga kvalifikationer. Detta torde 
stämma överens med arbetsgivarens arbetsrättsliga ansvar för att i vissa 
situationer utbilda sin arbetskraft. Om den sökande åberopar medicinska 
skäl för att neka erbjudet arbete kan läkarutlåtande krävas om det inte är 
uppenbart obehövligt.102

 
Den sökandes boendeort är ytterligare en personlig omständighet som 
beaktas. I vissa fall uppstår lokal bundenhet och den sökande kan endast 
förväntas acceptera arbete inom ortens naturliga arbetsområde. Lokal 
bundenhet kan uppstå genom makes/makas arbetsförhållanden i 
kombination med yngre barn som kräver sökandens tillsyn och i vissa fall 
genom jordbruksverksamhet på hemorten om sysslorna inte kan utföras av 
en annan familjemedlem eller annan person. Även om barn saknas bör 
arbetsorten inte vara belägen längre från bosättningsorten än att den sökande 
kan besöka den varje vecka. Bisyssla och kommunala uppdrag utgör lokal 
bundenhet under en skälig avvecklingstid.103 Även om den sökande inte har 
tillräckliga skäl för att lokal bundenhet skall uppstå får han/hon under de 
första 100 ersättningsdagarna i ersättningsperioden begränsa sig till att söka 
arbeten i närområdet.104

 
Om arbetet skall anses vara lämpligt måste den sökande kunna resa mellan 
arbetsplatsen och bostaden på ett bra sätt, inom rimlig tid och till en skälig 
kostnad. För sökanden utan underåriga barn skall den dagliga frånvaron från 
hemmet inte överstiga 12 timmar.105 Om det saknas allmänna 
kommunikationer skall den sökandes möjlighet till egen transport 
undersökas. Möjligheten att gå, cykla, åka moped med mera bedöms med 
hänsyn till avstånd och klimatförhållanden. Har den sökande tillgång till bil 
måste denna användas. Kostnaden för resorna måste vara rimliga i 
förhållande till den erbjudna lönen.  
 
Tillämpningen av regeln om att pendlingstiden mellan bostaden och arbets-
platsen skall vara rimlig och att den dagliga frånvaron från hemmet inte 
skall överstiga tolv timmar för att arbetet skall vara lämpligt varierar kraftigt 
beroende på vilken arbetsförmedlare den sökande tilldelats. Generellt sett 
ställs de facto ett lägre krav på pendling än de de jure föreskrivna tolv 
timmarna. För sökanden utan barn anses i praxis 10,7 timmar utgöra 

                                                                                                                            
ryggpåfrestande eftersom arbetsställningen hela tiden var böjd. Orsaken till avvisandet var 
att personen var 55 år och under 30 år huvudsakligen varit sysselsatt med kontorsgöromål. 
Domstolen fann med hänsyn till främst personens ålder och tidigare yrkesverksamhet att 
det erbjudna arbetet som torvarbetare inte var att anse som lämpligt. 
102 4-6 §§ AMSFS 2001:10. 
103 6-7 §§ AMSFS 2001:10. 
104 9a § ALF. 
105 Jmf. FÖD 1988:44 och 12 § AMSFS 2001:10. 
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maxtiden för frånvaro från hemmet medan småbarnsföräldrar maxtid är 9,8 
timmar.106

 
Saknas transportmöjligheter skall den sökandes möjlighet till transport eller 
möjlighet till att få bostad på orten undersökas. Arbetet är inte att anse som 
lämpligt om: 
 

1. Bostadsfrågan inte är löst vid tidpunkten för anställningens till-
trädande. 

2. Om lönen vid dubbel bosättning framstår som otillräcklig. 
3. Om familjebostad inte kan påräknas inom rimlig tid om den 

sökandes familj måste flytta med.107 
4. Det vid tiden för erbjudandet om arbete finns ett annat löfte om 

anställning hos en annan arbetsgivare, att anställningen skall till-
trädas inom 14 dagar och att det arbetet bedöms vara lämpligare än 
det erbjudna arbetet. 

5. Arbetsinkomsten i det erbjudna arbetet understiger den fastställda 
dagpenningen med mer än tio procent.108 

 
Det anvisade arbetet har i praxis inte ansetts som lämpligt för en person som 
anvisats arbete i annan ort än sin bostadsort men i närheten av förälders 
bostad. I detta fall tillmättes den sökandes vägran att bo hos föräldern 
avgörande betydelse.109

 

3.2.4 Sanktioner 

Den sökande skall under vissa omständigheter stängas av från rätten till 
ersättning och kan i vissa fall drabbas av därtill hörande sanktioner.  
 
Arbetslöshetsförsäkringen uppställer fyra former av sanktioner; 
avstängning, nedsättning, frånkännande och uteslutning ur a-kassan.110

 
Även begreppet hindersavstängning används. Hindersavstängning föreligger 
när de allmänna förutsättningarna för ersättning inte är uppfyllda och den är 
ingen avstängning från någon tillerkänd ersättningsrätt.111  
 

                                                 
106 Lundin, M., Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringens regelverk vid 
arbetsförmedlingarna, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 2000-02-18 
(Uppsala 2000) s. 19 ff. och 41. 
107 10-15 §§ AMSFS 2001:10. 
108 16-17 §§ AMSFS 2001:10. 
109 Domstolen fann i FÖD 1990:1 att endast omständigheten att sökanden vägrade bo hos 
anhörig i sig var att anse som godtagbara skäl. 
110 Jmf. 37-39 §§ LAK. 
111 Jmf. ovan kapitel 3.1. 
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3.2.4.1 Avstängning  
Den sökande skall stängas av från rätt till ersättning under en avstängnings-
period om han/hon lämnat sitt arbete utan giltig andledning eller skilts från 
arbetet på grund av otillbörligt uppförande.112  
 
Begreppen giltig anledning och otillbörligt uppförande följer i praktiken alla 
försäkringssystems grundtanke att självförvållade försäkringsfall ej skall 
ersättas. Denna utgångspunkt är att betrakta som huvudregel med 
förbehållet att det i vissa fall finns giltig anledning att skiljas från arbetet.113 
Giltig anledning att skiljas från arbetet föreligger om någon av följande 
förutsättningar är uppfyllda: 
 

1. Sökandens make/maka/sambo har fått fast anställning, etablerat eller 
flyttat sin näringsverksamhet eller börjat en utbildning som är 
avsedd att pågå mer än tolv månader på en annan ort. Dock måste 
makarnas/sambornas hem ha flyttats till den nya orten och den nya 
hemorten ligger så långt från den gamla att sökanden inte kan resa 
mellan dessa orter varje dag. 

2. Sökandens arbetsgivare har flyttat arbetsplatsen till en ny ort. Den 
nya orten ligger så långt från sökandens hemort att sökanden inte 
kan resa mellan dessa orter varje dag. Sökandens hemförhållanden 
måste vara sådana att hemmet inte kan flyttas utan väsenlig 
olägenhet för sökandens familj.114  

3. Sökanden har slutat ett deltidsarbete på grund av att ersättningsrätten 
har avbrutits enligt 7 § förordning (1997:835) om arbetslöshets-
försäkring.115 

 
Avstängningsperiodens längd är beroende av två faktorer, nämligen det 
avböjda eller lämnade arbetets varaktighet och vilken av de båda 
avstängningsgrunderna det är frågan om. Om arbetet skulle ha varit av 
kortare varaktighet avstängs den sökande en kortare period än om 
förhållandet är det motsatta. Det finns tre kategorier för arbetets varaktighet, 
nämligen om anställningen skulle ha varat i: 
 
Kategori 1. Högst 5 dagar. 
Kategori 2. Mellan 5 och 10 dagar. 
Kategori 3. Mer än 10 dagar. 
 
Om avstängningen skett på grund av att arbetet lämnats utan giltig grund 
varierar avstängningsperioden för de sökande enligt de tre kategorierna 
ovan med: 

                                                 
112 43 § ALF. 
113 Prop. 1973:56 s. 183 ff. 
114 78 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 1999:5). 
115 79 § AMSFS 1997:13. 
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1. minst 10 ersättningsdagar och längst 28 kalenderdagar, 
2. minst 20 ersättningsdagar och längst 56 kalenderdagar, och för den 

sista kategorin 
3. minst 45 ersättningsdagar och längst 112 kalenderdagar. 

 
Om avstängningen skett på grund att arbetet lämnats på grund av otillbörligt 
uppförande varierar avstängningsperioden för de sökande enligt samma tre 
kategorier ovan med: 
 

1. minst 20 ersättningsdagar och längst 56 kalenderdagar, 
2. minst 40 ersättningsdagar och längst 112 kalenderdagar, och för den 

sista kategorin 
3. minst 60 ersättningsdagar och längst 168 kalenderdagar.116 

 
En avstängningsdag är alltid en hel dag. Maximalt 5 avstängningsdagar kan 
avräknas per vecka.117

 
Om sökanden under avstängningsperioden återigen gör sig skyldig till 
någon av avstängningsgrunderna beräknas ny avstängningsperiod om inte 
den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstängningsperioden. 
Tredje gången en sökande gör sig skyldig till avstängning inom en 
ersättningsperiod avstängs han/hon fullständigt från ersättningen - såväl 
ersättningsperioden som förlängningen av den - till dess att arbetsvillkoret 
återigen är uppfyllt.118

 

3.2.4.2 Nedsättning av ersättningen 
Dagpenningen sätts ned med 25 % i 40 ersättningsdagar för sökanden som 
antingen har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl eller 
utan att uttryckligen ha avvisat erbjudet lämpligt arbete ändå genom sitt 
uppträdande uppenbarligen har vållat att anställningen inte kommit till 
stånd. Andra gången som dagpenningen sätts ned är nedsättningssatsen 50 
% och tredje gången sätts den ner fullständigt. För att återfå rätten till 
dagpenning efter den tredje nedsättningen krävs att arbetsvillkoret återigen 
uppfylls.119

 
Om det under nedsättningsperiod eller avstängningsperiod inträffar 
omständighet som föranleder ny nedsättningsperiod räknas den 
nedsättningsperioden från utgången av den föregående nedsättnings- 
respektive avstängningsperioden.120

                                                 
116 44 § ALF. 
117 80 § AMSFS 1997:13. 
118 45 § ALF. 
119 45a 1-3 st. § ALF. För en närmare definition av begreppet lämpligt arbete se ovan 
kapitel 3.2.3. 
120 45a 4 st. ALF. 
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3.2.4.3 Frånkännande 
Sökande som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller 
vilseledande uppgifter om förhållanden som är av betydelse för 
bedömningen av rätten till ersättning skall frånkännas rätten till ersättning 
under minst 130 ersättningsdagar. Om den sökande frånkänts rätten till 
ersättning krävs förvärvsarbete under 80 dagar från den tidpunkt då det 
förhållande som ledde till frånkännandet kom till arbetslöshetskassans 
kännedom för återkvalificering. Om sökanden övergår från en a-kassa till en 
annan skall den senare a-kassan informeras om frånkännandet och verkställa 
beslutet som sitt eget.121

 
Beslut om frånkännande skall genast anmälas till AMS.122

 

3.2.4.4 Uteslutning ur a-kassan 
Medlemmar av a-kassan skall om inga särskilda skäl talar emot det uteslutas 
om han/hon; 
 

1. inte uppfyller, och inte heller under de senaste sex månaderna har 
uppfyllt, a-kassans krav på arbete inom a-kassans verksamhets-
område, eller 

2. medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktig eller vilse-
ledande uppgift om något förhållande av betydelse för hans/hennes 
rätt till medlemskap eller ersättning.123 

 
Om det finns särskilda skäl skall medlemmen inte uteslutas utan istället 
frånkännas rätt till ersättning.124

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 66 § ALF och 99 § AMSFS 1997:13. 
122 Från 2004-01-01 skall sådan anmälan göras till Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen. Lag (2002:545). 
123 37 § 1 st. LAK. 
124 37 § 2 st. LAK. 
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3.3 Ersättningsperiod och ersättningsnivåer 

Om medlems- och arbetsvillkoren är uppfyllda har den arbetslöse tjänat in 
rätt till inkomstrelaterad dagpenning under en ersättningsperiod. 
Ersättningen ur arbetslöshetsförsäkringen heter dagpenning och perioden 
för vilken sådan utgår heter ersättningsperiod. Dagpenningen är 
skattepliktig.125

 
Deltagare i aktivitetsgarantin erhåller istället för dagpenning ett aktivitets-
stöd. Aktivitetsstödet är beloppsmässigt detsamma som arbetslöshets-
ersättningen och är underkastat samma sanktionsmöjligheter.126

 

3.3.1 Ersättningsperioden  

Dagpenning ur både den inkomstrelaterade försäkringen och grund-
försäkringen utgår med ett belopp som beräknas per dag och den utgår 
normalt fem dagar i veckan under en ersättningsperiod på 300 dagar. 
Dagpenningen börjar inte betalas ut förrän arbetslösheten varat i fem dagar 
inom en period på 52 sammanhängande kalenderveckor, karenstiden. En 
karensdag motsvarar en femtedel av den försäkrades normalarbetstid och i 
karenstiden får endast ingå dagar som efter fullgången karenstid skulle ha 
varit ersättningsberättigade.127  
 
Om sökanden innan fullgången ersättningsperiod får nytt arbete kvarstår 
hans/hennes rätt till dagpenning under återstående antal dagar vid ny 
arbetslöshet även om arbetsvillkoret och karensvillkoret inte är uppfyllt. 
Rätten förfaller dock efter att det förflutit en sammanhängande tid av 52 
sammanhängande kalenderveckor sedan dagpenning utbetalts. Dessa 52 
sammanhängande kalenderveckor kan dock förlängas enligt reglerna om 
överhoppningsbar tid. Om sökanden däremot återigen uppfyller arbets-
villkoret skall ersättning lämnas för ytterligare en ersättningsperiod, med 
beaktande av att karensvillkoret återigen måste uppfyllas. Denna nya 
ersättningsperiod räknas från den tidpunkt då den tidigare perioden löper 
ut.128

 

3.3.1.1 Återkvalificering genom nytt arbetsvillkor eller 
deltagande i aktivitetsgarantin 
Vid ersättningsperiodens slut finns det inte någon möjlighet till någon ny 
påföljande ersättningsperiod genom mer lättkvalificerbara 
återkvalificeringsregler. Det tidigare återkvalificeringsvillkoret i 19 § ALF 

                                                 
125 Jmf. 20 och 22 §§ ALF. 
126 Jmf. 4 § lag (2000:625), 34 § förordning (2000:634) och förordning (1997:1275). 
127 20-22 §§ ALF och 32 § AMSFS 1997:13. 
128 23 § ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330) och 34 § AMSFS 
1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
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är numera upphävt. Istället skall det vid ersättningsperiodens slut prövas om 
sökanden uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Skulle så vara fallet lämnas en ny 
ersättningsperiod.129 Om så inte är fallet finns en möjlighet till förlängning 
av ersättningsperioden med ytterligare 300 dagar om arbetsförmedlingen 
inte anser att det bör erbjudas plats åt den arbetslöse personen i aktivitets-
garantin.130  
 
För de som varit aktiverade i aktivitetsgarantin uppställs ett tuffare 
kvalificeringsvillkor för att återigen uppfylla arbetsvillkoret. Vid fast-
ställandet av ramtiden kan aldrig tid före deltagande i aktivitetsgarantin 
ingå.131 Genom bestämmelsen sätts en bortre gräns för tiden inom vilken 
arbetsvillkoret skall vara uppfyllt för arbetslösa som deltagit i aktivitets-
garantin. Hela arbetsvillkoret skall uppfyllas efter inträdet i aktivitets-
garantin. Det skall vara frågan om reellt eller reguljärt arbete inom ramen 
för aktivitetsgarantin som likställs med arbete.132

 
Rent praktiskt kan den arbetslöse följaktligen direkt efter ersättnings-
periodens inträde, mitt eller slut bli anvisad en plats i aktivitetsgarantin om 
arbetsförmedlaren anser att personen riskerar att bli långtidsarbetslös eller 
utförsäkrad. Ersättningsmässigt innebär detta att dagpenningen slutar utgå, 
men att motsvarande belopp istället kommer att erhållas i form av aktivitets-
ersättning. Aktivitetsstödet är däremot till skillnad från arbetslöshets-
ersättningen inte begränsat i tiden utan fortsätter att löpa så länge aktiviteten 
fortgår. Aktiviteten skall fortgå till dess att deltagaren inom aktivitets-
garantin har uppfyllt arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen med arbete 
som minst motsvarar hans/hennes senaste arbetsutbud inom aktivitets-
garantin, påbörjat andra studier än arbetsmarknadsutbildning, själv väljer att 
lämna de arbetsmarknadspolitiska systemen eller blivit föremål för 
arbetslöshetsförsäkringens sanktioner.133 Finner arbetsförmedlingen 
däremot att personen inte riskerar att bli långtidsarbetslös erbjuds han/hon 
inte någon plats i aktivitetsgarantin och ersättningsperioden förlängs istället 
med upp till 300 dagar. Om arbetstagaren efter de 300 dagarnas förlängning 
av ersättningsperioden fortfarande är arbetslös skall han/hon istället vid 
detta tillfälle erbjudas en plats i aktivitetsgarantin.  
 

3.3.2 Ersättningsnivåer 

Ersättningsnivån inom grundförsäkringen utgår med ett fast belopp, som är 
lika för alla, och uppgår för närvarande till 320 kronor per dag och minskas 
proportionellt för den som har deltidsarbetat.134  
 

                                                 
129 Prop. 1999/2000:139 s. 69 ff.  
130 22 § 1 st. ALF. För närmre information om regeländringens innebörd se uttalanden i 
förarbeten i samband med att 19 § ALF upphävdes, prop. 1999/2000:139 s. 68 ff. 
131 14 a § ALF. 
132 Jmf. e contrario 7 § lag (2000:625) och prop. 1999/2000:139 s. 75. 
133 23 § förordning (2000:634).  
134 24 § ALF och 3 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. 
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Den inkomstrelaterade dagpenningen utgår med ett belopp som motsvarar 
80 % av den sökandes förutvarande genomsnittliga dagsförtjänst under 
normalarbetstiden med beaktande av taket (det högsta beloppet) och golvet 
(det lägsta beloppet) inom försäkringen. Begreppen normalarbetstid och 
dagsförtjänst är därigenom centrala för att kunna räkna fram dagpenningens 
storlek. Normalarbetstiden avslöjar i vilken omfattning, eller hur många 
timmar, som den sökande är försäkrad mot arbetslöshet och dagsförtjänsten 
avslöjar hur stor lönen var per dag under normalarbetstiden. Begreppen 
normalarbetstid och dagsförtjänst är arbetslöshetsförsäkringens verktyg för 
att räkna fram hur många timmar den sökande arbetat och hur mycket 
han/hon tjänat på arbetet.135 Den sökandes normalarbetstid inverkar också 
på vilka arbeten som är lämpliga för den sökande. För en sökande med en 
normalarbetstid på 20 timmar/vecka är till exempel ett erbjudet arbete med 
en arbetstid på 30 timmar/vecka inte lämpligt.136

 
Dagpenning utbetalas sedan för den tid som skiljer mellan 
normalarbetstiden per vecka och antalet arbetslösa timmar under den vecka 
ersättningen söks. Taket för den inkomstrelaterade dagpenningen är 730 
kronor/dag för de 100 första dagarna i ersättningsperioden och därefter 680 
kronor/dag. Golvet är 320 kronor/dag under hela ersättningsperioden. 
Golvet minskas på samma sätt som inom grundförsäkringen proportionellt 
för dem som deltidsarbetat. Ersättningsnivåns tak minskas däremot inte 
proportionellt.137

 
Eftersom dagpenningen utbetalas för den tid som skiljer mellan normal-
arbetstiden och antalet arbetslösa timmar per vecka måste normalarbetstiden 
fastställas veckovis.  
 

3.3.2.1 Normalarbetstid 
För de arbetstagare som uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln 
framgår normalarbetstiden efter en jämförelse mellan den genomsnittliga 
arbetstiden under de månader som ingår i arbetsvillkoret och den 
genomsnittliga arbetstiden i allt förvärvsarbete under samtliga 
kalendermånader med minst 70 timmars arbete som ligger inom ramtiden. 
Det alternativ som är förmånligast för den sökande skall väljas.138

 
Normalarbetstiden är, för de som uppfyller arbetsvillkoret enligt alternativ-
regeln, den genomsnittliga arbetstiden under de månader som ingår i 
arbetsvillkoret.139

 
Vid beräkningen av normalarbetstid skall inte tid med militärtjänst eller 
föräldrapenningförmån medräknas. Om sådan tid medräknas med en eller 

                                                 
135 26 § ALF. 
136 Se ovan kapitel 3.2.3. 
137 25-26 §§ ALF och 4 § förordning (1997:835). 
138 35 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
139 36 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
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två månader för att uppfylla arbetsvillkoret skall normalarbetstiden grundas 
på de återstående fem respektive fyra månaderna.140

 
Normalarbetstiden per vecka beräknas genom att alla arbetade timmar som 
medräknats i normalarbetstiden läggs samman och divideras med antalet 
veckor under månaderna, eller mer specifikt summan av antalet arbetade 
timmar dividerad med antalet månader multiplicerat med 4,33. Tid i den 
sista tillgodoräkningsbara månaden som ligger efter den dag sökanden har 
anmält sig hos arbetsförmedlingen och gjort anspråk på ersättning 
medräknas inte vid beräkning av normalarbetstiden.141

 
För en sökande som före arbetslöshetens inträde har haft ett samman-
hängande arbete med fast arbetstid på minst sex månader och om arbets-
villkoret har uppfyllts genom detta arbete skall normalarbetstiden per vecka 
vara den tid som sökanden har varit anställd för att arbeta per vecka även 
om han/hon varit frånvarande på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn 
och uppburit ersättning från försäkringskassan.142

 
Fullföljd insats i arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd och 
fullföljd utbildning med särskilt utbildningsbidrag enligt förordning 
(1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag behandlas som arbete vid 
beräkningen av normalarbetstid och en hel dags ersättning motsvarar 8 
timmars arbete.143

 
Lärares och cirkelledares normalarbetstid kräver egna regler på grund av 
dessa arbetes särskilda beskaffenhet och för dessa räknas normalarbetstiden 
på samma sätt som reglerna därom i arbetsvillkoret (se ovan 2.3.2.3.3).144 
För sökande som tidigare arbetat på schema som omfattar flera veckor skall 
den arbetade tiden fördelas jämnt över schematiden.145

 
Om avbrott ägt rum under pågående ersättningsperiod på grund av arbete 
med längre normalarbetstid än tidigare skall ny normalarbetstid fastställas 
om avbrottet varit sammanhängande och omfattat minst sex månader inom 
ramtiden. Ändring skall dock endast ske om det är till ekonomisk fördel för 
den sökande. Om den sökande däremot sänker sitt arbetsutbud och därefter 
arbetat i sådan sänkt omfattning under minst sex månader inom ramtiden 
skall dock normalarbetstiden sänkas.146

 
Om normalarbetstidsberäkningsreglerna leder till att normalarbetstiden visar 
sig vara lägre än 17 timmar/vecka skall den ändock fastställas till 17 
timmar, vilket är den lägsta normalarbetstiden.147

                                                 
140 37 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
141 38 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 1998:6). 
142 39 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2001:17). 
143 40-41 §§ AMSFS 1997:13 (40 § ändrad genom 2000:9). 
144 Se 22 och 42 §§ AMSFS 1997:13. 
145 43 § AMSFS 1997:13. 
146 51-52 §§ AMSFS 1997:13. 
147 44 § AMSFS 1997:13. 
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Om den sökande efter fullgången ersättningsperiod återigen uppfyller 
arbetsvillkoret och kvalificerar sig för en ny ersättningsperiod – ej att 
förväxla med reglerna om förlängning av ersättningsperiod – får 
normalarbetstiden inte sänkas i förhållande till den just avslutade 
ersättningsperioden.148

 
För en sökande som är permitterad skall den tid som han/hon är anställd för 
vara normalarbetstiden.149 Normalarbetstiden sätts ned för en sökande som 
uppbär en fjärdedels eller halv sjukersättning eller aktivitetsersättning.150

 
Om sökanden efter arbetslöshetens inträde minskar sitt arbetsutbud skall 
den fastställda normalarbetstiden minskas med lika många timmar som 
utbudet sänkts. Är förhållandet det motsatta, det vill säga att den sökande 
ökar sitt arbetsutbud, skall däremot inte normalarbetstiden höjas.151

 

3.3.2.2 Dagsförtjänst 
Dagsförtjänst är en femtedel av veckoinkomsten eller 1/22 av månads-
inkomsten som var den sökandes inkomst under normalarbetstiden.152 Lön 
och andra inkomstbeskattade ersättningar, om de inte endast är tillfälliga 
eller oregelbundet utgående, som utbetalts under normalarbetstiden utgör 
underlag för beräkningen.153  
 
Om normalarbetstiden fastställs till 17 timmar per vecka, på grund av regeln 
om lägsta normalarbetstid, och det verkliga antalet timmar understiger 17 
skall dagsförtjänsten beräknas på det verkliga antalet timmar. För en person 
som exempelvis tjänar 300 kronor/timme med en verklig veckoarbetstid på 
tio timmar/vecka är dagsförtjänsten 300 x 10 = 3000/5 = 600 kronor.154 Har 
tid då den sökande genomgått arbetsmarknadsutbildning, praktik, datorteks-
verksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering medräknats vid fast-
ställandet av normalarbetstiden skall sådan tid medräknas vid fastställandet 
av dagsförtjänsten. Inkomsten för sådan tid är aktivitetsstödets dagpenning 
dividerad med 0,8.155

 
För en sökande som inte arbetat efter det att en fjärdedels eller halv 
sjukersättning eller aktivitetsersättning började utges skall dagsförtjänsten 
baseras på tre fjärdedelar respektive hälften av det inkomstunderlag som 
han/hon hade innan ersättningen började utges.156

 

                                                 
148 49 § AMSFS 1997:13. 
149 47-48 §§ AMSFS 1997:13. 
150 50 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2003:4). 
151 38 och 41 §§ ALF och 71 § AMSFS 1997:13. 
152 29 § ALF och 54 § AMSFS 1997:13. 
153 53 § AMSFS 1997:13. 
154 55 § AMSFS 1997:13. 
155 56 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:9). 
156 57 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2003:4). 
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Provisionsanställdas dagsförtjänst beräknas på den lön som utbetalats under 
anställningstiden under ramtiden. Har anställningen både påbörjats och 
avslutats under ramtiden får a-kassan även ta hänsyn till sådan provisionslön 
som vid beräkningstillfället var intjänad men inte utbetalad.157  
 
Biståndsarbetare som erhållit skattefri lön som betalats med volontärbidrag 
från SIDA uppräknas så att den motsvarar en bruttolön före skatt.158

 
Dagsförtjänsten skall omprövas under pågående ersättningsperiod om: 
 

1. Normalarbetstiden omprövas. 
2. Löneförhandling för medlemmarna inom a-kassans verksamhets-

område avslutats. Uppräkningen av löneunderlaget får dock inte ske 
retroaktivt. 

3. När den sökande haft avbrott under ersättningsperioden på grund av 
arbete med en högre inkomst än tidigare. Avbrottet skall ha varit 
sammanhängande och ha omfattat minst sex månader inom ram-
tiden.159 

 
Vid övergång från ersättning ur grundförsäkringen till ersättning ur den 
inkomstrelaterade försäkringen skall, om det är till fördel för den sökande, 
ny normalarbetstid och dagsförtjänst fastställas. Dagsförtjänsten är den 
inkomst som den sökande hade i det arbetsvillkor som ligger till grund för 
den inkomstrelaterade ersättningen. Även om den sökande fått behålla en 
högre normalarbetstid än som följer av detta arbetsvillkor, får dags-
förtjänsten alltså inte räknas upp. Samtidigt får den inkomstrelaterade 
dagpenningen som bekant inte understiga den dagpenning som utgick i form 
av grundbelopp.160

 

3.4 Krav på bosättning 

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen stadgar att alla kvalificeringsregler 
skall uppfyllas i Sverige och uppställer ett generellt krav på bosättning.161 
Bosättningskravet har sin grund i att personen skall ha en tillräcklig 
anknytning till den svenska arbetsmarknaden. Genom medlemskapet i EU 
har dock bosättningskravet fått stå tillbaka för gemenskapsrätten.  
 
Den svenska försäkringen medger två former av undantag från bosättnings-
kravet. Den första formen är fastställd genom inhemska undantagsregler 
som tillkommit utan inverkan från EG-rätten och den andra rör undantagen 
till följd av EG-rättens krav. 
 

                                                 
157 59 § AMSFS 1997:13. 
158 60 § AMSFS 1997:13. 
159 61 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
160 58 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2000:15). 
161 3 § ALF. 
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3.4.1 De inhemska undantagsreglerna 

En arbetssökande som har rätt att få arbetslöshetsersättning och som bor 
utanför landets gränser skall för att få behålla rätten till ersättning besöka 
arbetsförmedlingen varje dag såvida inte sökanden är gränsarbetare för 
vilken de allmänna reglerna för kontakt med arbetsförmedlingen gäller.162

 
En medlem som antar arbete i utlandet har rätt att kvarstå som medlem i 
arbetslöshetskassan i Sverige och tillgodoräkna sig arbetsperioder 
utomlands under förutsättning att han/hon antingen: 
 

1. Arbetar hos arbetsgivare med säte i Sverige om lön utbetalas 
därifrån,  

2. tjänstgör vid svenskt FN-förband,  
3. utför biståndsarbete exempelvis som volontär eller biträdande expert 

för vilket SIDA eller annan statlig myndighet står för löne-
kostnaderna, eller 

4. arbetar hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och till dem 
knutna organ.163 

 
I praxis har serviceanställning hos svensk generalkonsul i utlandet ansetts 
falla under första punkten ovan.164 Likaså har två doktorander som bedrivit 
fältarbete i Venezuela ansetts varit anställda och bosatta i Sverige i 
arbetslöshetsförsäkringens mening.165

 
En make/sambo som följer med den andra maken/sambon till dennes arbete 
i utlandet och får räkna denna tid som överhoppningsbar vid ramtidens 
fastställande har rätt att kvarstå som medlem.166

 
 

                                                 
162 105 § AMSFS 1997:13 (införd genom 1998:2). 
163 7 § AMSFS 1997:14. 
164 FÖD 1985:20. Rättsfallet rörde en person som var anställd vid det svenska 
generalkonsulatet i New York. Arbetsuppgifterna bestod i städning och servering. Lönen 
utbetalades i av generalkonsuln personligen men utrikesdepartementet i Stockholm stod för 
kostnaden. Trots att arbetsmarknadens föreskrifter [i detta fall punkten ett ovan] närmast tar 
sikte på anställda vid svenska aktiebolag utomlands ansåg domstolen att den försäkrades 
arbete hos generalkonsuln hade en tillräcklig anknytning till Sverige för att det skall få 
tillgodoräknas. 
165 FÖD 1994:3. Rättsfallet rörde två personer med doktorandtjänster vid 
socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet. I doktorandtjänsterna ingick 
fältarbete i Venezuela. Domstolen fann att personernas arbete, med hänsyn till att de varit 
förordnade att fullgöra sin tjänstgöring utomlands, måste anses utgöra arbete för 
arbetsgivares räkning under fältarbetstiden. 
166 8 § AMSFS 1997:14. Se vidare ovan kapitel 3.1.2.2 för reglerna rörande 
överhoppningsbar tid. 
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3.4.2 Undantag till följd av EG-rätten 

Medlemskapet i EU har medfört att bosättningskravet endast gäller ”om inte 
något annat följer av rådets förordning 1408/71”.167 Några närmare 
undantagsregler från bosättningskraven till följd av EG-rättens krav har 
lagstiftaren inte utfärdat. Följaktligen krävs kunskaper i EG-rätt för att 
kunna tolka de svenska undantagen från kravet på bosättning. I kapitel 6 
återfinns en beskrivning av relevant EG-rätt. 
 

3.5 Grupper med svag förankring på 
arbetsmarknaden 

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen låter endast uppluckra sina 
kvalificeringsregler för gruppen studerande. Eftersom allt fler personer 
under en längre tid utbildar sig istället för att arbeta har arbetslöshets-
försäkringen anpassats till att även omfatta denna grupp som vid inträdet till 
arbetsmarknaden eljest riskerar att stå utan annat skydd än det behovs-
prövade socialbidraget.  
 

3.5.1 Studerandevillkoret 

Ett speciellt studerandevillkor kan ersätta arbetslöshetsförsäkringens 
arbetsvillkor.168 Det berättigar endast till ersättning ur grundförsäkringen.169 
De som uppfyller studerandevillkoret har också rätt till att bli medlemmar 
av a-kassa inom vars område de utbildat sig för.170

 
Även en sökande som avslutat en utbildning som varat minst i ett läsår och 
som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) kan få 
ersättning ur grundförsäkringen. Det krävs att sökanden har stått till 
arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande genom arbetsförmedlingen 
eller förvärvsarbetat i minst 90 kalenderdagar under en ramtid av 10 
månader i anslutning till den avlutade utbildningen.171 Förvärvsarbete har en 
egen definition i studerandevillkoret och menas som arbete som i 
genomsnitt uppgått till minst 25 timmar per vecka.172

 
En person som deltar i aktivitetsgarantin och som, enligt överenskommelse i 
sin handlingsplan enligt 24 § förordning (2000:634) om arbetsmarknads-
politiska program, lämnat aktivitetsgarantin för studier och därefter 
genomgått och avslutat en utbildning på heltid som omfattar minst ett läsår 
och som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) är 
berättigad till ersättning ur grundförsäkringen utan att ha uppfyllt 
                                                 
167 3 § ALF. 
168 Jmf. 18 § ALF. 
169 Prop. 1996/97:107 s. 152. 
170 34 § 2 st. LAK. 
171 18 § 1 st. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330). 
172 28 § AMSFS 1997:13. 
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arbetsvillkoret. Om personen däremot under deltagandet i aktivitetsgarantin 
fått inkomstrelaterad ersättning skall sådan fortsätta att utgå efter fullgången 
utbildning. Rätten till ersättning förfaller dock om personen inte ansökt om 
ersättning inom en ramtid på 10 månader från det att utbildningen 
slutfördes.173

 
När ramtiden inom studerandevillkoret skall fastställas finns, på samma sätt 
som i arbetsvillkoret, överhoppningsbar tid. Tid då den sökande varit 
hindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom, 
militärtjänstgöring, havandeskap, vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller 
vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen är 
överhoppningsbar när ramtiden skall fastställas.174 För en sökande som 
avslutat sin utbildning genom en treårig gymnasieutbildning och som är 
under 20 år efter att ramtiden på 10 månader förflutit förlängs ramtiden till 
den dag då den sökande fyller 20 år.175

 

3.6 Deltidsarbetslöshet 

För medlemmar som erhållit anställning med nedsatt tid – deltidsanställning 
– men önskar en anställning på heltid, eller söker sådan anställning och 
tidigare arbetat i en högre omfattning, aktualiseras reglerna om ersättning 
vid deltidsarbetslöshet och de speciella villkoren för att bibehålla 
ersättningsrätten, den särskilda granskningen av ersättningsrätten. 
 

3.6.1 Ersättning vid deltidsarbetslöshet 

Reglerna om ersättning vid deltidsarbetslöshet blir tillämpliga om antalet 
arbetslösa timmar understiger sökandens normalarbetstid före arbetslös-
hetens inträffande. Bestämmelserna om ersättning vid deltidsarbetslöshet 
berör ersättningsrätten och skall inte förväxlas med deltidsbestämmelserna i 
försäkringens beloppsbestämmelser. 
 
Ersättningen vid arbetslöshet utgår i normalfallet med kalenderveckans fem 
ersättningsberättigade dagar som utgångspunkt.176 Om en person är 
deltidsarbetslös lämnas ersättning med ett minskat antal dagpenningbelopp 
per vecka, ersättningen utgår således under ett färre antal dagar.177 Antalet 
dagpenningbelopp omräknas med utgångspunkt i normalarbetstiden. 
Normalarbetstiden minskas med hindertiden, det vill säga antalet arbetade 
timmar.178 Antalet arbetade timmar per vecka sammanräknas till hela dagar 

                                                 
173 19 § ALF (träder ikraft 2003-09-01 genom lag 2003:330). 
174 18 § 2 st. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330). 
175 18 § 3 st. ALF (ny lydelse fr.o.m. 2003-09-01 genom lag 2003:330). 
176 Jmf. 20 § ALF. 
177 39 § 1 st. ALF och 9 § och bilagan till förordning (1997:835). 
178 Hindertiden utgörs förutom av arbetade timmar även karenstid och tid då den sökande 
haft annat ersättningshinder som avstängning från ersättningsrätt. 
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och borträknas från normalarbetstiden. En hinderdag motsvarar 1/5 av 
normalarbetstiden.  
 
Som exempel kan tas en sökande som tidigare haft en normalarbetstid på 40 
timmar/vecka och efter arbetslöshetens inträde erhållit ett deltidsarbete på 
20 timmar/vecka. För honom/henne utgår dagpenning under 2,5 dagar/vecka 
oavsett hur arbetstiden är förlagd över veckan. Om personen deltidsarbetat 
enligt ett schema som omfattar längre period än en vecka skall den arbetade 
tiden fördelas jämnt över de veckor schemat omfattar.179  
 
Vid fastställandet av karenstiden innan utbetalningen av dagpenningen görs, 
för deltidsarbetslösa personer, en omräkning på samma sätt som görs för de 
minskade antalen dagpenningbelopp, eftersom det uppställs ett krav på att 
endast dagar som efter fullgången karenstid varit ersättningsberättigande får 
ingå i karenstiden.180  
 

3.6.2 Särskild prövning av ersättningsrätten 

På grund av den stora missbrukspotentialen vid deltidsarbetslöshet finns en 
särskild prövning av ersättningsrätten för denna grupp som skall ske var 
sjätte månad. Kraven som uppställs på de deltidsarbetslösa är desamma som 
för de heltidsarbetslösa men skillnaden ligger i en intensifierad granskning. 
Ersättningen skall efter en sådan intensifierad granskning fortsätta löpa om 
den sökande: 
 

1. Har fyllt 55 år. 
2. Har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som 

motsvarar den sökandes önskemål. 
3. Inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller någon annan ort, vare sig 

ett arbete med en arbetstid som motsvarar den sökandes önskemål 
eller en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.181 

 
Den sökande skall informeras om att ersättningsrätten prövas med jämna 
mellanrum och att ersättningsrätten kan upphöra om han/hon avvisar 
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller erbjudna lämpliga arbeten som 
motsvarar hans/hennes arbetsutbud.182  
 
För de deltidsarbetslösa utgör ersättningsperiodens 300 ersättnings-
berättigande dagar den yttersta gränsen för hur länge arbetslöshetsersättning 
utgår, med den ursprungligen fastställda normalarbetstiden, om de väljer att 
fortsätta sin deltidsanställning. Fortsätter den sökande deltidsanställningen 
beräknas ny normalarbetstid baserad på deltidsanställningen. Eftersom 
normalarbetstiden då kommer att motsvara deltidsanställningen är den 
sökande inte längre deltidsarbetslös i arbetslöshetsförsäkringens mening och 
                                                 
179 68-70 §§ AMSFS 1997:13. 
180 20-22 §§ ALF och 32 § AMSFS 1997:13. 
181 7 § förordning (1997:835). 
182 77 § AMSFS 1997:13. 
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ersättningen slutar att utgå. Den deltidsarbetslöse kan dock vid ersättnings-
periodens slut välja att istället bli heltidsarbetslös, och behålla sin högre 
normalarbetstid, och därigenom få ersättningsperioden förlängd.183  
 

3.6.3 Deltidsarbetslöshet och aktivitetsgarantin  

Även för gruppen deltidsarbetslösa aktualiseras regleringen kring aktivitets-
garantin. Det är möjligt att anvisas plats i aktivitetsgarantin även för 
deltidsarbetslösa eller kvarstå i aktivitetsgarantin efter att deltidsarbete 
erhållits. Deltagande i aktivitetsgarantin är begränsat till skillnaden mellan 
normalarbetstiden och deltidsarbetets omfattning. 
 
Aktiveringen i aktivitetsgarantin kan, om den deltidsarbetslöse själv vill, 
fortgå till dess att deltagaren inom aktivitetsgarantin har uppfyllt arbets-
villkoret i arbetslöshetsförsäkringen med arbete som minst motsvarar 
hans/hennes senaste arbetsutbud inom aktivitetsgarantin, har påbörjat andra 
studier än arbetsmarknadsutbildning, själv har valt att lämna de arbets-
marknadspolitiska systemen eller har blivit föremål för arbetslöshets-
försäkringens sanktioner.184 Läggs denna möjlighet till aktivitetsersättning 
samman med regeln om att ramtiden, inom vilket arbetsvillkoret skall vara 
uppfyllt, aldrig får omfatta tid före deltagande i aktivitetsgarantin upp-
kommer lösningen på hur den svenske lagstiftaren försöker bemästra 
problematiken kring deltidsarbetslösheten.185  
 
Lösningen innebär att sökandens normalarbetstid skall fastställas med 
utgångspunkt i det arbete med vilket det nya arbetsvillkoret uppfyllts. Det 
nya arbetsvillkoret kan för dem som ingått i aktivitetsgarantin som bekant 
inte uppfyllas med sysselsättning före deltagandet i aktivitetsgarantin. 
Konsekvensen härav blir att den deltidsarbetslöses normalarbetstid kommer 
att baseras på arbetstiden som lagts ned under deltagandet i aktivitets-
garantin och arbetslöshetsersättning utgår för skillnaden mellan utfört arbete 
i det nya arbetsvillkoret och normalarbetstiden under aktivitetsgarantin. 
Eftersom dessa regler kan innebära ett större inkomstbortfall för vissa 
grupper har den sökande, trots att ett nytt arbetsvillkor uppfyllts, rätt att få 
stanna kvar i aktivitetsgarantin. Därigenom kommer deltagarens ersättning 
inte att minska vilket skulle kunna hända om han eller hon lämnat garantin 
efter att ha uppfyllt arbetsvillkoret med deltidsarbete i mindre omfattning än 
arbetsutbudet. Den deltidsarbetslöse som erbjudits plats i aktivitetsgarantin 
kan på så sätt inte arbeta deltid och erhålla ytterligare ersättning utan att 
behöva göra någon insats.186 Detta blir resultatet eftersom alla arbetslösa, 
även deltidsarbetslösa, som riskerar att bli långtidsarbetslösa eller 
utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen skall anvisas plats i aktivitets-
garantin.187

                                                 
183 8 § förordning (1997:835). 
184 23 § förordning (2000:634).  
185 14 a § ALF och jmf. prop. 2002/03:44 s. 60 ff. 
186 Jmf. 23 § förordning (2000:634) och prop. 2002/03:44 s. 58. 
187 Prop. 2002/2003:44 s. 49. 
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3.7 Egenföretagare 

Även gruppen egenföretagare omfattas sedan år 1956 av arbetslöshets-
försäkringen.188 Den svenska försäkringen stadgar att alla egenföretagare 
har rätt till medlemskap under förutsättning att de arbetar inom a-kassans 
verksamhetsområde.189

 
Egna företagare anses vara arbetslösa när den personliga verksamheten i 
rörelsen vid en samlad bedömning kan anses ha upphört annat än tillfälligt. 
Egna företagare är de som direkt eller indirekt är ägare eller delägare i 
näringsverksamhet som de är personligen verksamma i och som de har ett 
väsentlig inflytande över.190 Endast omständigheten att personen är ägare 
betyder inte att han/hon utövar ett väsentligt inflytande utan det är frågan 
om en samlad bedömning om det föreligger något reellt inflytande över 
verksamheten.191 Det är vidare frågan om en samlad bedömning av om den 
personliga verksamheten anses ha upphört mer än tillfälligt. Det väsentliga 
är att det kan konstateras att egenföretagaren står till arbetsmarknadens 
förfogande utan begränsningar. Den personliga verksamheten skall ha 
upphört utan reservation och fast egendom och rörelsetillgångar skall i 
normalfallet ha sålts. Att fortsätta i verksamheten som anställd eller att låta 
anhörig ta över driften godtas inte.192  

                                                 
188 SOU 1996:51 s. 32. 
189 34 § 1 st. LAK. 
190 34-35 §§ ALF. 
191 Jmf. FÖD 1989:22. Rättsfallet rörde frågan om en arbetssökande, som var delägare, 
styrelseledamot och berättigad att ensam teckna firma i ett av föräldrarna drivet aktiebolag, 
överhuvudtaget var att anse som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Sökanden 
uppgav bland annat att hennes föräldrar under flera år ensamma hade drivit företaget, vilket 
hade ombildats till aktiebolag, och att hon och hennes systrar hade upptagits som 
styrelseledamöter i aktiebolaget med hänsyn till föräldrarnas möjlighet att driva rörelsen 
vidare. Hon deltog i bolagsstyrelsens arbete endast på så sätt att hon skrivit under 
årsredovisningen. Under arbetslösheten hade hon uppburit ersättning från 
Statstjänstemännens erkända arbetslöshetskassa samt tagit de arbeten hon blivit anvisad. 
Domstolen fann av utredningen att hon inte hade deltagit i driften av företaget utan endast 
av formella skäl registrerats som bland annat delägare i bolaget. Hon kunde därför inte 
frånkännas rätt till arbetslöshetsersättning. 
192 Se departementschefens uttalande angående arbetslöshetsbegreppet för egenföretagare i 
prop. 1973:56 s. 175 ff., som befästs i praxis genom FÖD 1990:15 och 1993:20. Rättsfallet 
FÖD 1990:15 rörde en person som sålt sin andel i ett handelsbolag men uppgav att hon var 
delägare i ett annat företag, ett aktiebolag, som bildats av en del av det tidigare företaget. 
Aktiebolaget drevs av hennes son. Efter ombildningen kvarstod hon följaktligen som 
delägare med en rätt att ensam teckna firma, vilket utnyttjades vid vissa tillfällen. 
Domstolen fann att sökanden haft ett kontinuerligt, inte obetydligt, engagemang i de båda 
bolagens verksamhet och att det personliga engagemanget därför inte kunde anses ha 
upphört. Det var inte heller om någon ersättning i samband med arbetslöshet i arbete som 
ligger utanför företagen. Rättsfallet FÖD 1993:20 rörde en person som drev ett eget företag 
som optiker. Sedan han sålt samtliga aktier i bolaget och utträtt ur styrelsen fortsatte han att 
arbeta som anställd i bolaget. Av det anställningsavtal som upprättades efter överlåtelsen 
framgick att sökanden efter eget gottfinnande hade rätt att minska sin arbetstid. I samband 
med att hans arbetstid minskade från 40 till 20 timmar i veckan ansökte han om 
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Det finns dock en möjlighet till arbetslöshetsersättning vid tillfälligt 
uppehåll i den egna rörelsen. Verksamheten måste i sådant fall vara vilande 
och denna möjlighet han endast utnyttjas en gång. Den egna företagaren är 
skyldig att informera a-kassan om verksamheten återupptas.193

 
De regler som gäller för arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen gäller i 
allmänhet på samma sätt för egna företagare, både vid verksamhets upp-
hörande och tillfälliga uppehåll. Skillnader aktualiseras främst vid 
prövningen av ersättningsrätten. 
 

3.7.1 Beräkning av inkomstrelaterad dagpenning för 
egenföretagare 

Vid fastställandet av inkomstrelaterad dagpenning för egenföretagare 
fastställs inte normalarbetstiden som är fallet för löntagare. Istället fastställs 
dagsförtjänsten direkt genom att årsinkomsten på sådan verksamhet som 
sökanden bedrivit under tid då han/hon varit medlem i en arbetslöshetskassa 
delas upp direkt.194

 
Dagsförtjänsten beräknas till 1/260 av den genomsnittliga årsinkomsten. 
Dagar med sjukdom eller föräldraledighet frånräknas under förutsättning att 
sjuk- eller föräldrapenning lämnats från försäkringskassan och förmånerna 
inte ingår i årsinkomsten från företaget.195  
 
Med genomsnittlig årsinkomst menas den inkomst som den egna 
företagaren haft under tid då han/hon varit medlem i en arbetslöshetskassa 
under de tre senaste åren före avvecklingsåret.196 Har verksamheten 
bedrivits under kortare tid än tre år skall dagsförtjänsten baseras på den 
genomsnittliga årsinkomsten under den tid som verksamheten faktiskt har 
bedrivits. Avvecklingsårets inkomst skall endast medräknas om det är till 
fördel för företagaren. En företagare som bedrivit sin verksamhet under 
kortare tid än tolv månader och som före tiden som företagare hade en 
varaktig anknytning till arbetsmarknaden som anställd, får 
normalarbetstiden och normalinkomsten fastställd genom anställningen 
under förutsättning att han/hon var ersättningsberättigad vid tidpunkten för 
det egna företagets verksamhetsstart.197

                                                                                                                            
arbetslöshetsersättning. Ansökan om arbetslöshetsersättning avslogs av domstolen eftersom 
hans personliga verksamhet i rörelsen inte kunde anses ha upphört. 
193 35-36 §§ ALF och 63 § AMSFS 1997:13. Medlemmar i Sveriges fiskares 
arbetslöshetskassa som bedriver yrkesfiske som egna företagare betraktas som arbetslösa 
även vid tillfälliga uppehåll i verksamheten som beror på väder eller myndighets 
fiskerestriktioner, jmf. 64 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 1999:2). 
194 Jmf. 37 § ALF och 65 § AMSFS 1997:13. 
195 66 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2002:8). 
196 37 § ALF och 65 § AMSFS 1997:13. 
197 66 § AMSFS 1997:13 (ändrad genom 2002:8). För medlemmar i Sveriges fiskares 
arbetslöshetskassa som bedriver yrkesfiske som egna företagare och har rätt till ersättning 
vid vissa tillfälliga uppehåll i verksamheten fastställs dagsförtjänsten årligen på basis av 
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4 Den danska 
arbetslöshetsförsäkringen 
På samma sätt som den svenska, medger den danska arbetslöshets-
försäkringen arbetslöshetsersättning i två former, en inkomstrelaterad 
ersättning och en ersättning på grundnivå. Till skillnad från i Sverige 
förutsätter däremot båda delarna av försäkringen att inte bara arbetsvillkoret 
utan även medlemsvillkoret är uppfyllt. Hela den danska arbetslöshets-
försäkringen kan därmed betraktas som frivillig. Den danska arbetslöshets-
försäkringen är dessutom uppdelad i en heltidsförsäkring och en deltids-
försäkring med olika kvalificeringsregler och ersättningsnivåer.  
 

4.1 Kvalificeringskrav 

4.1.1 Medlemsvillkoret 

Den arbetslöse måste ha varit medlem i en a-kassa under minst tolv månader 
för att kunna ta del av arbetslöshetsersättningen.198 För att bli medlem i en 
a-kassa måste personen uppfylla ålderskravet och kravet på kontakt med 
arbetsmarknaden.199 Genom medlemsvillkorets karaktär av grundvillkor för 
såväl den inkomstrelaterade delen som den grundläggande delen av 
försäkringen är upptagningsgrunderna utsatta för en tämligen omfattande 
reglering.  
 

4.1.1.1 Ålderskravet 
I ålderskravet uppställs en minimiålder på 18 år och en maximiålder på 63 
år för att kunna upptas som medlem i en a-kassa.200 Personer som avslutar 
en yrkesutbildning, som varat under minst 18 månader, har rätt att få bli 
medlemmar även om de inte fyllt 18 år.201 För de personer som är födda före 
1939 gäller en maximiålder på 65 år.202

 

4.1.1.2 Kravet på kontakt med arbetsmarknaden 
Det uppställs ett krav på att arbete skall ha skett inom a-kassans 
verksamhetsområde. Personen skall ha varit sysselsatt som löntagare inom 
ifrågavarande a-kassas fackliga område och inom ramarna för överens-
kommelse på yrkesområdet. Det finns däremot inget krav på att arbetet skall 

                                                                                                                            
den nettoinkomst av fiske som medlemmen haft enligt den senaste allmänna 
självdeklarationen, jmf 67 § AMSFS 1997:13. 
198 53 § 1 och 3 st. AL. 
199 41 § 1-2 st. AL. 
200 41 § 1 st. 2. AL. 
201 41 § 2 st. AL. 
202 41 § 1 st. 2 AL. 
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ha skett i viss omfattning, inget arbetstidsmått, utan en arbetad timme som 
löntagare är tillräckligt för att kunna upptas som medlem.203

 
Kravet på att vara löntagare är centralt i detta rekvisit. Är personen att anse 
som löntagare tillhör han/hon en skyddsvärd personkategori. Begreppet 
godkänd personkategori är, som det nedan kommer visas, viktigt då det 
utgör det enda rekvisitet för att anses ha kontakt med arbetsmarknaden. 204

 
Förtroendevalda såsom borgmästare, folketingsledamöter, europa-
parlamentariker m.fl. har rätt att upptas i a-kassa inom vars fackliga område 
de senast före förtroendemannauppdragets början omfattades.205  
 

4.1.2 Arbetsvillkoret 

För att tjäna in rätt till full ersättning krävs en sedvanlig arbetstid på minst 
52 veckors för fackets sedvanliga och fulla arbetstid inom en upptjänings-
period på tre år för heltidsarbetande eller 34 veckors för fackets sedvanliga 
och fulla arbetstid inom en upptjäningsperiod på tre år för deltidsarbetande. 
Normalt är fackets fulla och sedvanliga arbetstid 37 timmar per vecka. 
Följaktligen krävs en arbetsperiod på 1924 respektive 1258 timmar för 
heltids- respektive deltidsarbetande.206

 
Vid uppfyllandet av arbetsvillkoret poängteras vilken form av arbete som 
godtas, varvid begreppet ersättningsgrundande arbetsperiod är centralt. 
 
Upptjäningsperioden på tre år kan i vissa fall förlängas med maximalt två år. 
Det är frågan om särskilda omständigheter såsom långvarig sjukdom, vård 
av handikappat eller allvarligt sjukt barn, föräldraledighet, vård av nära 
anhörig eller perioder där en medlem får utbetalt utbildningsersättning.207

 
Genom L 1993 436 krävs att arbetsvillkoret uppfylls genom arbetsperiod 
som löntagare på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsvillkoret kan inte 
uppfyllas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bestämmelsen infördes i 
samband med att ersättningsperioden förlängdes och i samband med 
införandet av en aktivare arbetsmarknadspolitik genom lov om aktiv 
arbejdsmarkedspolitik.208  
 

                                                 
203 41 § 1 st. 3a) AL och pkt. 2.4 Vejledning om selvforskyldt ledighed vejl 2003 63. 
204 Pkt. 2.4 vejl 2003 63. De olika personkategoriernas stora betydelse märks främst vid 
regleringen rörande personer med svag ställning på arbetsmarknaden och egenföretagare. 
För dessa gruppers medlemsvillkor se nedan kapitel 4.5 och 4.7. 
205 41 § 1 st. 3f) AL. 
206 53 § 2 st. AL. 
207 53 § 7 st. AL och 1 § 6 st. Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode 
bkg 2003 504. 
208 Lagen är numera ersatt av Lov om en aktiv beskæftigelseindsats L 2003 419. 
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4.1.2.1 Arbetsperiod som sedvanlig löntagare 
En person är som utgångspunkt att anse som löntagare när han/hon är 
anställd under sedvanliga sysselsättningsförhållanden som står i överrens-
stämmelse med gällande överenskommelser eller i övrigt är utförda på 
allmänna löne- och arbetsvillkor.209

 
Om anställningsförhållandena är svårdefinierbara tas hänsyn till omständig-
heter såsom att personen är underställd arbetsgivarens tillsyn och 
instruktioner, är förpliktigad att utföra arbetet personligt och betraktas som 
löntagare i förhållande till annan lagstiftning.210  
 

4.1.2.2  Arbetsperiod med särskilda anställningsförhållanden 
Arbetsperioder som skiljer sig från vad som anses vara sedvanliga 
sysselsättningsförhållanden kan likväl anses utgöra arbetsperioder för att 
uppfylla löntagarbegreppet i AL:s mening. Det är frågan om vissa specifika 
perioder som godkänns, nämligen perioder av distansarbete, hemsjukvård, 
Ph.d-studier, forskning, professionellt idrottsutövande, fackligt arbete och 
weekend-, kvälls- och nattskiftarbete. Reglerna är utformade på följande sätt 
för varje arbetsperiod: 
 

1. Distansarbete. 
Arbetsperioder som företas i arbetstagarens hem utan någon egentlig 
kontroll av arbetsgivaren medräknas om arbetsområdet är föremål för 
kollektivavtal eller om löne- och anställningsförhållanden är likvärdiga 
med vad som är fastsatt för yrke av liknande karaktär. Vidare måste det 
föreligga ett anställningsavtal som anger att det föreligger ett 
anställningsförhållande till en arbetsgivare och att arbetstagaren är 
förpliktigad att utföra arbetet personligen, varefter vikt läggs vid om 
arbetsgivaren utför någon kontroll över arbetets utförande.211

 
2. Hemsjukvård. 
Vård av make/maka eller annan i arbetstagarens hem kan kvalificeras 
som löntagararbete om det utförs under löne- och anställningsvillkor 
som är sedvanliga för kommunala hemhjälpare och om det står under 
kommunens tillsyn.212  
 
3. Forskning och Ph.d-studier. 
Forskare och Ph.d-studerande som deltar i forskarutbildning vid högre 
läroanstalter anses vara löntagare om de är anställda och erhåller medel 
som svarar till avtalsenlig lön.213

                                                 
209 2 § bkg 2003 504. 
210 Pkt. 2.4 Vejledning om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode vejl 2003 62. 
211 Pkt. 2.5.1 vejl 2003 62. 
212 Pkt. 2.5.2 vejl 2003 62. 
213 Pkt. 2.5.4 och 2.5.5 vejl 2003 62. 
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4. Professionellt idrottsutövande. 
Professionella idrottsutövare betraktas som löntagare för att uppfylla 
arbetskravet under förutsättning att de är kontraktsrättsligt förpliktade 
till idrottsutövande, att de står under arbetsgivarens tillsyn och 
instruktioner och att sysselsättningen är kontrollerbar. Sysselsättningen 
är kontrollerbar om arbetsgivaren kan dokumentera att idrottsutövaren, i 
överrensstämmelse med kontraktsvillkoren, inställer sig till träning, 
träningsmatcher, träningsläger, turneringar, möten, matcher och 
tävlingar och har rättat sig efter de avtal som klubben har med sponsorer 
och liknande. De timmar som idrottsutövaren har ägnat åt dessa 
aktiviteter betraktas som arbetsperioder.214

 
5. Fackligt arbete. 
Uppdrag som avlönad förman, vice förman eller kassör i facklig 
organisation anses utgöra arbetsperioder om uppdraget enligt övriga 
regler skulle ha medfört avdrag i medlemmens dagpenning. Deltagande i 
den fackliga organisationens kommittéarbete, generalförsamlingar, 
deltagarmöten m.m. som det erläggs arbetsförlustersättning för ingår 
däremot inte i arbetsperioden.215

 
Arbete som förtroenderepresentant eller förtroendeombud i en facklig 
organisation samtidigt med vanlig sysselsättning kan inte medräknas i 
arbetsperioden. Om arbetsgivaren erlägger lön under uppdragets 
utförande kan det dock medtas i arbetsperioden.216

 
6. Weekendarbete och kvälls- och nattskiftarbete. 
Arbetsperioder där löntagaren arbetar mindre än fackets normalarbetstid 
men erhåller full lön likställs med heltidsarbete. Weekendarbete kan, 
under förutsättning att de fackliga organisationerna kommit överens om 
en arbetstidsnedsättning och att det i överenskommelsen är fastställt att 
det inte får förekomma annan avlönad sysselsättning. Vid kvälls- och 
nattskiftsarbete krävs att den nedsatta arbetstiden grundas i arbetets 
speciella karaktär eller att det är frågan om en generell arbetstids-
nedsättning för hela arbetsplatsen.217

 

4.1.2.3 Arbetsperiod genom övriga aktiviteter 
Förutom de för ovan redogjorda arbetsformerna som är knutna till reellt 
arbete som löntagare i olika former kan vissa andra sysselsättningar utgöra 
arbetsperioder enligt specifika undantagsregler. Detta trots att de inte 

                                                 
214 Pkt. 2.5.6 vejl 2003 62. 
215 Pkt. 2.5.7 vejl 2003 62. 
216 Ibid. 
217 3 § bkg 2003 504 och pkt. 6.1 och 6.2 vejl 2003 62. 
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uppfyller kravet på avtalsenlig eller motsvarande lön.218 Perioder med 
semester och arbete som u-landsvolontär är dessa undantag.219  
 
Perioder av arbete som volontär i ett u-land i frivilligprogram som erhåller 
ekonomisk ersättning enligt Lov om Internationellt Udviklinssamarbejde 
eller i privata humanitära organisationer som är godkända arbetsperioder 
enligt ligningslovens 12 § 3 st. är godkända arbetsperioder.220 Även annat 
arbete som u-landsvolontär kan medräknas om den kvalificeras enligt 
reglerna om arbetsperioder utomlands.221

 
Semester som arbetstagaren avnjutit med semesterlön och supplerande 
semesterdagar enligt ferielovens 6 § om det inte utbetalts dagpenning eller 
semesterdagpeng innanför ferielovens ramar utan att erhålla lön erkänns 
som arbetsperiod.222  
 

4.2 Krav för att behålla rätten till 
ersättning/aktivitetskrav 

För att bibehålla rätten till arbetslöshetsersättning uppställs det krav på 
aktivitet från den arbetslöse, de så kallade aktivitetskraven.223 Kraven 
innebär att den arbetslöse dels förpliktigas att efter bästa förmåga själv ta sig 
ur arbetslösheten och dels att han/hon skall vara disponibel för arbets-
marknaden. Aktivitetskraven innebär att den arbetslöse måste: 
 

1. Vara arbetsför. 
2. Vara oförhindrad att åta sig arbete. 
3. Vara beredd att anta erbjudet rimligt arbete. 
4. Vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 
5. Medverka till att en individuell handlingsplan224 upprättas i samråd 

med arbetsförmedlingen. 
6. Aktivt söka rimliga arbeten.225 
7. Delta i arbetsmarknadspolitiskt åtgärd.226 

 
Aktivitetskraven kan delas upp i en passiv del som uppställer krav på att den 
sökande på olika sätt skall stå till förfogande för arbetsmarknaden 
respektive en aktiv del som kräver reell handling från den sökande. 

                                                 
218 Jmf. 2 § 1 st. bkg 2003 504. 
219 Även för perioder med studier och militärtjänstgöring finns undantagsregler, se nedan 
kapitel 4.5. 
220 4 § 1 st. nr. 1 bkg 2003 504. 
221 Pkt. 7.4. vejl 2003 62. 
222 4 § 1 st. nr. 2 bkg 2003 504 och pkt. 7.5. vejl 2003 62. 
223 Med de danska aktivitetskraven menas här det som i Danmark benämns som 
rådighedskravet. Inom den danska rätten används begreppen aktiv respektive passiv 
rådighedsforpligtelse för det som i Sverige benämns som aktivitetskrav. 
224 Individuell handlingsplan är min översättning efter det danska ordet är ”jobplan”. 
225 57 § 4 st. och 62 § 1 st. AL och 2 § Bekendtgørelse om rådighed bkg 2000 1353. 
226 84 § L 2003 419. 
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Begreppet rimligt arbete är aktivitetskravens centrala begrepp kring vilka 
både de passiva och aktiva kraven kretsar. 
 

4.2.1 De passiva aktivitetskraven 

De passiva aktivitetskraven innefattar kraven på att vara arbetsför, 
oförhindrad att åta sig arbete, beredd att anta erbjudet rimligt arbete och 
vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 
 
Sökanden är skyldig att acceptera alla rimliga arbeten. Regeln om att 
sökanden måste vara oförhindrad att ta arbete medför att ersättning inte 
utbetalas till medlem som på olika sätt har förhinder för arbete. Dessa 
förhinder specificeras till sjukdom, värnplikt eller undandragande av 
värnplikt, frihetsberövning, försörjning på institution eller i övriga 
omständigheter som får följden att sökanden inte står till arbetsmarknadens 
förfogande. Samtidigt är inte a-kassemedlemmen under sjukdomsperioden 
skyldig att inställa sig för möten och samtal med arbetsförmedlingen, a-
kassan eller arbetsgivare.227

 
Anmälan som arbetssökande till arbetsförmedlingen skall ske så fort 
arbetslösheten inträder och den arbetslöse skall upprätthålla kontakten med 
arbetsförmedlingen under hela arbetslöshetsperioden.228

 
Kravet på att anta rimligt arbete får konsekvensen att den sökande skall vara 
anträffbar för arbetsförmedlingen de dagar för vilka han/hon begär 
ersättning och att ändringar i vistelseadressen måste meddelas till 
arbetsförmedlingen omedelbart. Den sökande måste vara villig och beredd 
att åta sig rimligt arbete med en dags varsel med undantag för arbets-
områden för vilka det är nödvändigt att tillträde sker samma dag.229 Vid 
korttidsanställningar inom till exempel servicesektorn är det vanligt att 
arbetsförmedlingen tillämpar den kortare tillträdesregeln.230 Kravet om en 
dags varsel för att acceptera rimligt arbete, medför att den arbetslöse är 
förpliktigad att kontrollera sin post varje dag.231

 

4.2.2 De aktiva aktivitetskraven 

De aktiva aktivitetskraven innefattar kraven på att aktivt söka rimliga 
arbeten, medverka till att en individuell handlingsplan upprättas och att 
delta i arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
 
Den arbetslöse skall under hela arbetslösheten själv ta ansvar för att ta sig ur 
arbetslösheten genom att aktivt söka lediga rimliga arbeten som finns på den 

                                                 
227 62 § 2 st. AL, 2 § bkg 2000 1353 och Til § 2 Vejledning om rådighed vejl 2000 189. 
228 57 § 4 st. och 62 § 1 st. 3 p. AL. 
229 62 § 1 st. 2 p. AL och 5 § 1-2 st. bkg 2000 1353 (ändrad genom bkg 2001 651). 
230 Balslev m.fl. a.a. s. 111. 
231 Til § 5 vejl 2000 189 (ändrad genom vejl 2002 141). 
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danska arbetsmarknaden. Genom att enbart söka arbeten i utlandet uppfylls 
följaktligen inte kravet på att söka lediga rimliga arbeten.232 Den arbetslöse 
är skyldig att söka rimliga arbeten på sedvanlig heltid och på de villkor som 
är vedertagna inom dess fackliga område.233  
 
Det skall upprättas en kontakt mellan den arbetslöse och arbetsförmedlingen 
som innebär att en individuell handlingsplan upprättas inom tre månader 
från arbetslöshetens inträde. Av handlingsplanen skall det framgå hur 
utbildning eller arbetsträning i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd skall 
utformas för att bäst passa den arbetslöses behov. Avvikande från en sådan 
handlingsplan kan sedermera utgöra underlag för sanktioner.234

 
Alla arbetslösa som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och samtidigt inte 
deltidsarbetar är både berättigade och förpliktigade att delta i en lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.235 Arbetslösa som är under 30 år och över 60 år har 
senast innan sex månaders arbetslöshet pågått både en rätt och en plikt till 
sådan åtgärd medan motsvarande tid för arbetslösa mellan 30-60 år är tolv 
månader.236 Aktiviteterna består av antingen vägledning och vidare-
utbildning, praktik eller anställning med offentlig lönetillskott.237 
Omfattningen av sådan arbetsmarknadspolitisk åtgärd varierar beroende på 
aktiviteten: 
 

1. Vägledning och vidareutbildning ges i normalfallet under sex veckor 
men kan pågå ända upp till ett år.238 

2. Praktik ges under 4-26 veckor.239  
3. Anställning med lönetillskott ges maximalt under ett år.240  

 
De sökanden som blir föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder erhåller 
istället för dagpenning aktiveringsersättning. Aktiveringsersättningen utgår 
enligt de för arbetslöshetsförsäkringens dagpenning fastställda reglerna och 
dras från dagpenningperioden på samma sätt som det görs för dag-
penningen.241

 

                                                 
232 62 § 1 st. 1 p. AL, 9 § bkg 2000 1353 (ändrad genom 2002 1194) och Til § 9 vejl 2000 
189 (ändrad genom vejl 2002 141). 
233 6 § 1 st. bkg 2000 1353 (ändrad genom bkg 2001 651) och Til § 6 vejl 2000 189 
(ändrad genom vejl 2000 141). 
234 15-18 och 27-29 §§ L 2003 419, 5 § 3 st. bkg 2000 1353 (ändrad genom bkg 2001 651) 
och Til § 5 vejl 2000 189 (ändrad genom vejl 2002 141). 
235 84 § L 2003 419. 
236 86-88 §§ L 2003 419. 
237 22 § L 2003 419. 
238 34 § och 36 § 3 st. L 2003 419. 
239 44 § L 2003 419. 
240 53 § L 2003 419.  
241 55 § 4-5 st. AL. 
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4.2.3 Rimligt arbete 

Med rimligt arbete menas ett arbete på heltid för heltidsförsäkrade och högst 
30 timmar för deltidsförsäkrade. Såväl allt arbete innanför den arbetslöses 
fackliga område som allt arbete utanför den arbetslöses fackliga område 
som den arbetslöse kan klara av direkt eller efter en kortare utbildning 
omfattas av begreppet.242 Arbetslöshetens längd, transporttiden mellan 
hemmet och arbetsplatsen och den arbetslöses utbildning är viktiga 
parametrar i bedömningen av om ett arbete är att anse som rimligt. 243  
 
Det uppställs lägre krav på transporttid för lågutbildade än för mellan- och 
högutbildade. Arbetslösa personer som är lågutbildade förväntas att från 
arbetslöshetens första dag acceptera en samlad daglig transporttid på tre 
timmar med kollektivtrafik. Efter tre månaders sammanlagd arbetslöshet får 
transporttiden på tre timmar överskridas om det är frågan om ett mindre 
överskridande av tretimmarsgränsen. Storleken på överskridandet är 
beroende av arbetslöshetens längd.244 Vid speciella situationer kan dock 
tretimmarsregeln överskridas med en timme för att undvika flaskhalsar på 
arbetsmarknaden. Med speciella situationer avses tillfällen då det uppstår 
brist på arbetskraft med en speciell kvalifikation i en region där den lokala 
arbetskraften inom en snar framtid inte kan täcka behovet.245

 
Detta större krav på geografisk mobilitet som generellt uppställs vid 
speciella situationer på arbetsmarknaden gäller i synnerhet för mellan- och 
högutbildad arbetskraft. Denna grupp förväntas acceptera en ännu längre 
transporttid än de lågutbildade. Även en transporttid överstigande fyra 
timmar är acceptabelt för ifrågavarande grupp om det är nödvändigt för att 
få tjänsten tillsatt.246

 
Vid bedömningen av om ett arbete är att anse som rimligt skall dock även 
personliga omständigheter som familjemässiga förpliktelser tillmätas vikt 
och avvägas mot transporttiden. För personer med familjemässiga 
förpliktelser skall den maximala gränsen för daglig transporttid endast gälla 
om det är nödvändigt för att tillsätta lediga arbetstillfällen.247

 
Om den arbetslöse oavsett utbildningsnivå är bosatt i ett geografiskt område 
där det reellt sett är omöjligt att erhålla anställning blir begreppet rimligt 
arbete irrelevant eftersom han/hon inte ens anses stå till arbetsmarknadens 

                                                 
242 6 § 2 st. bkg 2000 1353 (ändrad genom bkg 2002 1194) och Til § 6 vejl 2000 189 
(ändrad genom vejl 2002 141). 
243 Til § 6 vejl 2000 189 (ändrad genom vejl 2002 141). 
244 8 § 1 st. bkg 2000 1353 (ändrad genom bkg 2002 1194) och Til § 8 stk. 1 vejl 2000 189 
(ändrad genom vejl 2002 141). 
245 8 § 2 st. bkg 2000 1353 (ändrad genom bkg 2002 1194) och Til § 8 stk. 2 og 3 vejl 2000 
189 (ändrad genom vejl 2002 141). 
246 8 § 3 st. bkg 2000 1353 (ändrad genom bkg 2002 1194) och Til § 8 stk. 2 og 3 vejl 2000 
189 (ändrad genom vejl 2002 141). 
247 FT 2002/03, Tillæg A, sp. 1691 ff. och jmf. Til § 8 stk. 2 og 3 vejl 2000 189 (ändrad 
genom vejl 2002 141). 
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förfogande. För att arbetslösa i sådana områden skall anses stå till arbets-
marknadens förfogande krävs ett godkännande av en ännu längre 
transporttid än vad som eljest är stadgat. Hur lång transporttiden i sådana 
fall konkret skall vara beror på var den arbetslöse är bosatt.248

 
Skyldigheten att från arbetslöshetens första dag söka rimliga arbeten är en 
åtstramning av aktivitetskravet inom arbetslöshetsförsäkringen som infördes 
genom L 2000 712 för att undvika flaskhalsar på den danska arbets-
marknaden. Tidigare var den arbetslöse under arbetslöshetens tre första 
månader endast tvungen att acceptera lämpliga arbeten. Lämpliga arbeten 
var de inom den arbetslöses fackliga område eller de för vilket han/ hon var 
utbildad för. Numera inträder således formellt sett ett krav på facklig 
mobilitet redan från arbetslöshetens första dag och försäkringens ställning 
som omställningsförsäkring betonas.249 Kravet på facklig mobilitet har i 
praxis betytt att ett arbete som brevbärare ansetts vara ett rimligt arbete för 
en konservatorieutbildad musiker.250

 

4.2.4 Sanktioner 

Den sökande skall under vissa omständigheter stängas av från rätten till 
ersättning och drabbas av därtill hörande sanktioner.  
 
I den danska försäkringen finns tre sanktioner, avstängning, utvidgad 
avstängning och återbetalningsskyldighet. Sanktionsbestämmelserna 
inträder när det är frågan om självförvållad ledighet i olika former.251

 

4.2.4.1 Avstängning från rätten till ersättning 
Om en medlem utan giltig grund slutar ett arbete eller aktiveringsinsats, 
utan giltig anledning avslår förmedlat arbete eller avstår från att medverka i 
aktivering enligt den individuella handlingsplanen aktualiseras reglerna om 
avstängning från utbetalandet av dagpenning.252 Det är följaktligen frågan 

                                                 
248 8 § 4 st. bkg 2000 1353 (ändrad genom bkg 2002 1194), Til § 6 vejl 2000 189 (ändrad 
genom vejl 2002 141) och Til § 8 stk. 4 vejl 2000 189. 
249 Jmf. bkg 6 § 2000 1353 (ändrad genom bkg 2002 1194) och FT 2002/03, Tillæg A, sp. 
1691 ff. 
250 AMA j.nr. 1998-1-6566. Rättsfallet rörde en person som var konservatorieutbildad 
musiker. Personen ansåg sig vara en praktiserande frilansande musiker utan fast anställning 
och att möjligheten till att erhålla anställning som musiker skulle förstöras om han skulle 
arbeta som brevbärare. Personen ansåg att arbetsförmedlingen borde ha förmedlat arbetet 
som brevbärare till annan mer lämpad person, men AMA fann att det var oväsentlig 
huruvida någon annan arbetslös var bättre lämpad för arbetet som brevbärare. AMA ansåg 
inte att personens ålder eller kvalifikationer lade några hinder i vägen för att arbetet skulle 
anses som rimligt. Rättsfallet härstammar från tiden då den danska 
arbetslöshetsförsäkringen under arbetslöshetens tre första månader, liksom dagens svenska 
arbetslöshetsförsäkring, endast ställde krav på att den arbetssökande skulle acceptera 
lämpliga arbeten. 
251 63 § AL. 
252 Ordet avstängning efter det danska ordet karantæne. 
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om situationer som är att betrakta som självförvållad ledighet under olika 
omständigheter.253

 
Giltig anledning att avsluta ett arbete eller en aktiveringsinsats föreligger 
om sökandens make/maka/sambo tvingats flytta på grund av att denne: 
 

1. Har fått en anställning med mer än 5 veckors varaktighet.  
2. Har börjat, eller skall färdigställa, en utbildning som varar längre än 

18 månader. 
3. Skall starta eller flytta ett eget företag som utövats mer än tillfälligt 

och kan likställas med lönearbete med mer än 30 timmars arbets-
vecka.254 

 
Det uppställs vidare krav på att: 
 

1. Sökandens uppsägning och medflyttning sker inom ett år från tid-
punkten då maken/makan/sambon flyttade.  

2. Att varken makens/makans/sambons eller sökandens dagliga 
transporttid mellan till- och frånflyttningsorterna understiger 3 
timmar.255 

 
Avstängningen från dagpenningen sker under tre veckor. Har medlemmen 
däremot vid två tillfällen under de senaste 12 månaderna blivit avstängd 
från dagpenningen kan inte ny dagpenning utgå förrän en heltidsförsäkrad 
medlem inom en tioveckorsperiod arbetat under 300 timmar (deltids-
försäkrade 150 timmar) eller bedrivit eget företag under 26 veckor i en 
omfattning som kan likställas med löntagararbete med 30 timmar per vecka. 
Efter två avstängningar upphör följaktligen dagpenningen helt att 
utbetalas.256

 

4.2.4.2 Utvidgad avstängning och återbetalning 
Om medlemmen lämnat dagpenningberättigande uppgifter som senare visar 
sig vara felaktiga aktualiseras reglerna om återbetalning av dagpenning och 
i vissa fall mer långtgående sanktioner.257

 
Eftersom medlemmen lämnar de dagpenninggrundande uppgifterna på ”tro 
och love” (jmf. kapitel 4.3.1) är felaktigt lämnad eller förtigen uppgift för 
dagpenningens fastställande grund för återbetalning av dagpenningen. 
Medlemmen blir även återbetalningsskyldig om han/hon borde ha insett att 
dagpenningrätten var oberättigad.258

 

                                                 
253 Jmf. 63 § AL och 13 § Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed bkg 2003 514. 
254 24 § bkg 2003 514. 
255 Ibid. 
256 36 och 39 §§ bkg 2003 514. 
257 Jmf. 86-87 §§ AL. 
258 86 § 1 st. AL. 
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Har medlemmens orätta uppgifter varit av särskilt svår beskaffenhet 
aktualiseras svekbestämmelsen.259 Om medlemmen har gjort sig skyldig till 
svek eller försök till svek mot a-kassan blir medlemmen återbetalnings-
skyldig, utvidgat avstängd260 och riskerar att bli polisanmäld och åtalad för 
socialt bedrägeri enligt 279 § straffeloven.261 Utvidgad avstängning innebär 
total avstängning från dagpenningersättning mellan en vecka och ett halvår. 
 

4.3 Ersättningsperiod och ersättningsnivåer 

Ersättningen ur arbetslöshetsförsäkringen heter dagpenning och perioden 
för vilken sådan utgår heter dagpenningperiod.262 Dagpenningen är skatte-
pliktig. De medlemmar som efter arbetslöshetens inträde blir föremål för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats erhåller istället aktiveringsersättning. Rent praktiskt är det frågan 
om en semantisk skillnad mellan de båda ersättningarna då aktiverings-
ersättningen endast utgår till personer som är a-kasseberättigade.263 
Aktiveringsersättningen utgår enligt de för arbetslöshetsförsäkringens 
dagpenning fastställda reglerna. Den dras, till skillnad från den svenska 
aktivitetsersättningen, även från dagpenningperioden på samma sätt som det 
görs för dagpenningen.264

 
Om medlems- och arbetskraven är uppfyllda har den arbetslöse tjänat in rätt 
till dagpenning under en dagpenningperiod. Dagpenningen låter sig, med 
förbehåll för taket inom försäkringen, ta hänsyn till förutvarande inkomst.  
 

4.3.1 Dagpenningperioden 

Om personen uppfyller medlems- och arbetsvillkoren sker inplaceringen i 
dagpenningperioden från den dag då den ersättningsberättigade ansöker om 
och får beviljat rätt till dagpenning. Likaså inplaceras medlemmen i 
dagpenningperioden från den dag då han/hon har rätt därtill enligt art. 69 i 
förordning 1408/71 eller deltar i erbjudande i enlighet med kapitel 10-12 lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.265 Vid tiden för medlemmens ansökan 
om dagpenning aktualiseras upplysningsplikten. Medlemmen undertecknar 
det så kallade dagpengekortet på ”tro och love”.266 Om lämnade uppgifter 
sedan visar sig vara felaktiga aktualiseras reglerna om återbetalning och 
avstängning.267

                                                 
259 Jmf. 87 § AL. 
260 Efter det danska ordet effektiv karantæne. 
261 Bedendtgørelse af straffeloven LBK 2003 814. 
262 Jmf. 46 § AL. 
263 1 § Bekendtgørelse om ydelser under aktivering bkg 2003 505. 
264 55 § 4-5 st. AL. 
265 7 § bkg 2003 504. 
266 Upplysningsplikten framgår inte direkt av lagen men har för den sakens skull inte en 
mindre betydelse. Jmf. analogivis 6 § Bekendtgørelse om udøvelse af selvstændig 
virksomhed som bibeskæftigelse bkg 1995 1146. 
267 Jmf. 86 § 1st. och 87 § AL. 

 57



 
Dagpenning utgår normalt fem dagar i veckan under dagpenningperioden. 
Dagpenningperioden inklusive period med aktiveringsersättning är 208 
veckor (4 år), utbetalningsperioden, inom en period på 312 veckor (6 år), 
referensperioden.268 För medlemmar av a-kassan som fyllt 60 år är 
dagpenningperioden begränsad till 30 månader.269

 

4.3.1.1 Förlängning av referensperioden 
Referensperioden kan under vissa omständigheter förlängas. 
Omständigheter såsom barnafödsel, adoption, sjukfrånvaro med 
sjukpenning, passning av handikappat barn enligt lov om social service, 
vård av döende närstående, perioder med efterlön,270 perioder där 
medlemmen deltar i erbjudande enligt lov om aktiv beskæftigelseindsats och 
utbildning i vissa fall förlänger referensperioden. Likaså erkänns 
förlängning enligt, eventuellt, motsvarande bestämmelser i annat EES-lands 
lagstiftning. Referensperioder förlängs vid sådana omständigheter med hela 
veckor.271

 
Från och med den 16/6 2003 kan även referensperioden förlängas vid 
perioder av utbildning vid tjänstledighet enligt därtill hörande 
bestämmelser.272

 

4.3.1.2 Återkvalificering 
Sysselsättningskravet i återkvalificeringsvillkoret är detsamma som 
kvalificeringsvillkoret i det eljest stadgade arbetsvillkoret. För heltids-
försäkrade krävs en sysselsättning på 52 veckor inom de senaste tre åren och 
för deltidsförsäkrade är kravet 34 veckor inom de senaste tre åren. 
Återkvalificeringskravet kräver därmed lika mycket nedlagt arbete som 
arbetsvillkoret. Hopräkningen av arbetsperioder till återkvalificeringskravet 
skall göras löpande. De tre åren kan förlängas med maximalt två år om 
medlemmen haft en sjukdomsperiod på mer än fyra veckor, passat 
handikappat eller allvarligt sjukt barn enligt lov om social service, vårdat 
döende närstående, fått utbetalt ersättning till följd av utbildning enligt 
Arbejdsdirektoratet, fött barn eller varit föräldraledig.273  
 
Dagpenningperiodens yttersta gräns för utbetalning är således 208 veckor (4 
år) varefter ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen slutar utgå.274 Efter 

                                                 
268 46 och 55 §§ AL och 6 § bkg 2003 504. 
269 55 § 3 st. AL. 
270 Begreppet efterlön efter det danska uttrycket efterløn. För en närmre innebörd av 
begreppet se kapitel 1.5. 
271 55 § 6 st. AL och 11 § bkg 2003 504. 
272 Exv. lov om orlov, lov om statens voksenddannelsesstøtte, lov om børnpassningsorlov 
m.fl.  
273 53 § 2, 6 och 7 st. och 55 § 1 st. 2 men. AL och 12 § bkg 2003 504. 
274 FT 2002/03, Tillæg A, sp. 1691 ff. 
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dagpenningperiodens utgång är den arbetslöse hänvisad till det behovs-
prövade socialbidraget och dess kvalificeringsregler.275

 
Medlemmar som vid avslutandet av dagpenningperioden fyllt 55 år och 
som, vid fortsatt medlemskap i och genom fortsatta inbetalningar till a-
kassan, kommer att uppfylla tjänsteårskravet för att kunna erhålla efterlön 
när han/hon fyller 60 år bevarar rätten till dagpenning tills efterlönen 
inträder. Följaktligen krävs inget nytt arbetsvillkor för denna grupp.276

 

4.3.2 Ersättningsnivån 

I alla beräkningsexempel med ersättning per månad som utförs i detta 
avsnitt beräknas en månadsersättning som fyra veckor eftersom månadernas 
längd varierar och den danska regelverket stadgar om högsta- och 
lägstanivåer per vecka. 
 
Som huvudregel utgår 90 % av den arbetslöses förutvarande inkomst under 
dagpenningperioden.277 Det finns dock ett högsta belopp, ett tak, på 
ersättningen som kan betalas ut. Taket är för heltidsförsäkrade 11760 kronor 
per månad (14135 SEK)278 och för deltidsförsäkrade högst 2/3 av 11760 
kronor per månad fastställt utifrån den förste januari 2001. Detta högsta 
belopp skall omräknas en gång om året enligt ett särskilt index kallat 
satsreguleringsprocent.279  
 
Satsreguleringsprocenten var 2 % för åren 2002 och 2003.280 
Satsreguleringsprocenten skall sedan antingen höjas eller sänkas enligt den 
så kallade satstilpasningsprocenten som är skillnaden mellan den reella 
löneutvecklingen och satsreguleringsprocenten.281 Aktuellt tak i 
arbetslöshetsförsäkringen för år 2003 är efter en sådan omräkning 623 
kronor per dag för en heltidsförsäkrad och 415 kronor per dag för en 
deltidsförsäkrad. Med fem dagars dagpenning i veckan blir taket per månad 
12460 kronor (14977 SEK) för en heltidsförsäkrad och 8300 kronor (9977 
SEK) för en deltidsförsäkrad.282

 

                                                 
275 Följderna i praktiken efter dagpenningperiodens utgång bekräftade genom telefonsamtal 
med Lie Lichtkroll, jurist vid Arbejdsdirektoratet, 2/10 3003 klockan 10.35. Jmf. 11 § 
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK 2003 709. 
276 55 § 2 st. AL. 
277 51 § AL. 
278 Kronkursen beräknad till 1,202 den 7/10 2003. http://www.svt.se/textv s. 230, kl. 13.51 
2003-10-07. 
279 47 och 70 §§ AL. 
280 2 § Bekendgørelse om lov om en satsreguleringsprocent LBK 1997 840. Sedan den 28/5 
2003 har en ny lov om en satsreguleringprocent L 2003 373 trätt ikraft och LBK 1997 840 
är följaktligen obsolet inför kommande omräkningar. 
281 3-4 §§ LBK 1997 840. 
282 Jmf. Arbejdsdirektoratet, Rundskrivelse nr. 52/02 Satser mv. på 
arbejdsløshedforsikringens område 2003 s. 1. 
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Förutom en högsta nivå inom försäkringen finns även en lägsta nivå för 
vissa medlemmar. Om en arbetslös medlem under de tre senaste åren som 
föregått arbetslöshetens inträde varit fulltidförsäkrad och heltidsarbetande 
som löntagare eller utövat självständig verksamhet i väsentlig omfattning 
utgår dagpenning med ett fast belopp på 82 % av det högsta beloppet, om 
inte beräkningen enligt 90%-regeln ger en förmånligare ersättning. För 
närvarande ligger det lägsta beloppet för dessa medlemmar på 511 kronor 
per dag eller 10220 kronor (12284 SEK) per månad.283

 
Vid beräkningen av medlemmens tidigare lön medtas all ersättning som 
utbetalats under beräkningsperioden inklusive eventuella tjänsteförmåner. 
Dock får inte eventuellt offentligt tillskott till lönen medtas i beräkningen.284 
Vad som är beräkningsperiod varierar beroende på om det är första gången 
medlemmen är dagpenningberättigad eller ej.285

 
Det är frågan om en förstagångsberäkning av tidigare ersättning när en 
medlem inte tidigare fått utbetalt dagpenning från en a-kassa eller en 
medlem tidigare fått dagpenning utbetalt från en a-kassa men den senaste 
utbetalningen ligger mer än 5 år tillbaka i tiden.286 Beräkningen för heltids-
försäkrade görs genom att den senaste perioden av 3 månaders varaktighet 
där det förelegat minst 2/3 av heltidstjänstgöring fastställs. För deltids-
försäkrade är kravet att det förelegat minst 180 lönetimmar. När sådan 
beräkningsperiod är fastställd företas beräkningen enligt reglerna ovan.  
 
Om medlemmen tidigare fått dagpenning utbetald skall en ny beräknings-
period fastställas endast om han/hon sedan dagpenningens utbetalande varit 
sysselsatt i 3 månader och denna sysselsättning avslutats minst ett år efter 
den tidigare sysselsättningens avslutande.287  
 

4.3.2.1 Socialbidragsnivån  
Den grupp av arbetslösa som förbrukat sin dagpenningperiod erhåller, i 
förekommande fall, istället ett behovsprövat socialbidrag.288 Bidragets 
storlek varierar beroende på ålder och försörjningsbörda. Ersättnings-
nivåerna i kronor per kalendermånad289 för år 2003 är: 
 

1. Personer under 25 år: 
Boende hos förälder 2542 (3055 SEK). 
Eget boende 5266 (6330 SEK). 

                                                 
283 Jmf. 51 § 4 st. AL och Arbejdsdirektoratet, Rundskrivelse nr. 52/02 Satser mv. på 
arbejdsløshedforsikringens område 2003 s. 1. 
284 1 § bkg 2000 1356. 
285 Jmf. 4 § och 15 § bkg 2000 1356. 
286 4 § bkg 2000 1356. 
287 15 § bkg 2000 1356. 
288 Regleringen kring under vilka omständigheter socialbidrag utgår ligger utanför 
förevarande uppsats ämnesområde. Eftersom den danska försäkringen, till skillnad från den 
svenska, uppställer en yttersta gräns är dock beloppen relevanta.  
289 Observera att till skillnad från dagpenningen beräknas socialbidraget per 
kalendermånad.  
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Gravid 8172 (9823 SEK). 
Med försörjningsplikt 10859 (13053 SEK).290

 
2. Personer över 25 år: 
Eget boende 8172 (9823 SEK). 
Med försörjningsplikt 10859 (13053 SEK).291

 

4.4 Krav på bosättning 

bosättningskravet innebär att personen vid intagningstillfället till a-kassan 
måste ha en adress i Danmark och att adressen är personens nuvarande, 
egentliga och sedvanliga bosättning och att arbetsperioderna som krävs för 
uppfyllandet av arbetsvillkoret likaså uppfylls i Danmark. Vidare är det en 
förutsättning för dagpenningens utbetalande att a-kassemedlemmen är bosatt 
och uppehåller sig i Danmark.292 Vid utlandsresa måste medlemmen 
återkomma samma dag som han rest ut för att dagpenning skall kunna 
utbetalas. Uppehållskravet för utbetalning av dagpenning är uppluckrat 
genom att det är möjligt för en arbetslös medlem att söka arbete i annat land 
om arbetsförmedlingen innan avresa informerats därom och resans 
varaktighet inte överstiger 5 dagar.293  
 
Bosättningskravet har sin grund i att personen skall ha en tillräcklig 
anknytning till den danska arbetsmarknaden. Genom medlemskapet i EU 
har dock bosättningskravet fått stå tillbaka för gemenskapsrätten. Den 
danska regleringen gör inget generellt undantag från bosättningskravet när 
detta strider mot EG-rättens regler utan försöker istället implementera EG-
rättens krav genom specifika nationella regler.294

 
Undantagsbestämmelserna tar avstamp i ett generellt undantag från kravet 
på bosättning för medlemskap i dansk a-kassa. Personer som har bosättning 
i annat EES-land jämställs med personer som har bosättning i Danmark.295  
 
Därefter görs skillnad på tre olika grupper, nämligen personer som inte varit 
försäkrade i Danmark inom de senaste fem åren, de som varit försäkrade i 
Danmark inom de senaste fem åren och de som är att anse som gräns-
arbetare. För dessa tre grupper görs undantag från två delar i den danska 

                                                 
290 Tabel 8. Aktiv socialpolitik kontanthjælp, Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2003 
på Beskæftigelsesministeriets område: Syge-og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, 
arbejdsskade, besættelsestidens ofre og forsikringsrente til enker efter visse fiskere, aktiv 
socialpolitik kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse m.m.vejl 2002 126. 
291 Ibid 
292 41 § 1 st. 1. AL och 3 § bkg 2000 1353. 
293 3 § bkg 2000 1353 och Til § 3 stk 1-3 vejl 2000 189. 
294 Jmf. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS og i 
det øvrige udland bkg 2001 713 och Vejledning om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde 
m.v. inden for EØS og i det øvrige udland vejl 2001 148. 
295 1 § 2 st. bkg 2001 713. 
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arbetslöshetsförsäkringen, nämligen kravet på ett års medlemskap i dansk a-
kassa samt vilka arbetsperioder som får räknas i arbetsvillkoret.296

 
Försäkrings- och arbetsperioder i utlandet kan som utgångspunkt endast 
medräknas för personer som omfattas av artikel 13-17 förordning 1408/71 
samt om de kan bekräftas genom en attest E 301. Om inte antalet arbetade 
timmar framgår av attesten skall även lönebesked eller annan arbets-
dokumentation framläggas.297

 

4.4.1 Undantag för personer som inte varit försäkrade i 
Danmark de senaste fem åren  

4.4.1.1 Medlemskap i a-kassan genom försäkringsperioder 
utomlands 
En person som inte varit medlem av en dansk a-kassa inom de senaste fem 
åren men som har haft lönarbete och varit arbetslöshetsförsäkrad i ett annat 
EES-land kan medräkna försäkringsperioder från annat EES-land för att 
uppfylla kravet på ett års medlemskap av en a-kassa i 53 § 1 st. AL. 
Förutsättningen är att löntagaren skriftligen ansöker om medlemskap i 
dansk a-kassa och börjar arbeta i Danmark inom 8 veckor från det att 
löntagaren upphört med att vara försäkrad i annat EES-land. Tidsfristen kan 
förlängas om personen fött barn, varit sjuk eller liknande.298

 
Tidsfristen på åtta veckor från det att arbetstagaren upphört med att vara 
försäkrad i annat EES-land får inte i sig medräknas som ersättnings-
grundande försäkringsperiod. Om tidsfristen överskrids måste personen vara 
medlem av dansk a-kassa i ett år även om arbetsperioderna får 
medräknas.299  
 
En person som arbetat i annat EES-land och vill medräkna period från 
sådant arbete, måste ha arbetat minst 296 timmar inom 12 veckor eller tre 
månader för att bli heltidsförsäkrad eller 148 timmar inom samma period för 
att bli deltidsförsäkrad. Egna företagare skall ha bedrivit självständig 
verksamhet i väsentlig omfattning och inte på temporär basis. Detta 
benämns här för det ”speciella arbetsvillkoret” då det inte får förväxlas med 
arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor. Det speciella arbetsvillkoret har 
istället till syfte att kunna placera personen i antingen heltids- eller 
deltidsförsäkringen och uppfylla kravet på ett års medlemskap av a-kassan. 
Men arbetets och det egna företagandets beskaffenhet skall uppfylla de krav 
som arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor uppställer. Vid en sådan 
bedömning godtas arbete som eventuellt utförts inom tidsfristen då 
medlemmen varit oförsäkrad.300

                                                 
296 Jmf. 1-5 §§ bkg 2001 713. 
297 Se s. 2 vejl 2001 148. 
298 2 § 1 st. bkg 2001 713 och Til § 2 stk. 1 och stk. 4 vejl 2001 148. 
299 Jmf. Til § 2 stk. 1 och stk. 3 vejl 2001 148. 
300 Jmf. 2 § 2 st. bkg 2001 713 och Til § 2 stk. 2 vejl 2001 148. 
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4.4.1.2 Arbetsperiod i utlandet som kan tillgodoräknas 
För att en arbetsperiod i annat EES-land skall kunna medräknas i det eljest 
bosättningsbaserade arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen måste 
arbetsperioden ha fullgjorts som löntagare. Vem som är att anse som 
löntagare bedöms enligt samma regler som styr arbetsvillkoret.301  
 

4.4.2 Undantag för personer som varit försäkrade i 
Danmark de senaste fem åren 

För gruppen som varit försäkrad i Danmark inom de senaste fem åren gäller 
i huvudsak samma regler som för gruppen som inte varit försäkrad i 
Danmark de senaste fem åren med vissa undantag. Personen måste i detta 
fall vara bosatt i Danmark.302 Tidsfristen på åtta veckor för att börja arbeta i 
Danmark och skriftligen ansöka om medlemskap kvarstår men personen 
måste inte återigen uppfylla arbetsvillkoret om tidsfristen överskrids.303

 
Vidare finns en skillnad i hur personen placeras i heltids- respektive deltids-
försäkringen. Om personen arbetat i annat EES-land, eller annat EES-land 
tillsammans med Danmark, under mer än 360 eller 390 timmar inom 12 
veckor eller 3 månader blir han/hon heltidsförsäkrad. Har personen på 
bakgrund av sitt senaste arbete i Danmark varit heltidsförsäkrad återupptas 
han/hon med samma försäkringsstatus oavsett omfattningen av arbetet i 
annat EES-land.304

 

4.4.3 Undantag för gränsarbetare 

Helt arbetslösa gränsarbetare och ”andra arbetstagare än gränsarbetare”305 
med bosättning i Danmark och som har varit löntagare och arbetslöshets-
försäkrade i annat EES-land kan upptas i dansk a-kassa utan att kravet på 
sysselsättning i 41 § 1 st. 3 p. AL är uppfyllt om ansökan om upptagande 
sker inom åtta veckor från tiden då personen upphört med att vara försäkrad 
i annat EES-land.306

 

4.5 Grupper med svag förankring på 
arbetsmarknaden 

Den danska arbetslöshetsförsäkringens krav på både medlemsvillkor och 
arbetsvillkor för att någon ersättning överhuvudtaget skall utgå medför att 
undantagsreglerna för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden är 
                                                 
301 2 § 3 st. bkg 2001 713. 
302 3 § 1 st. 1 p. bkg 2001 713. 
303 Til § 3 stk. 2 vejl 2001 148. 
304 Til § 3 vejl 2001 148. 
305 För begreppet ”andra arbetstagare än gränsarbetare” se kapitel 6.3.2.2. 
306 4 § bkg 2001 713 och Til § 4 vejl 2001 148. 
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mer omfattande än inom den svenska försäkringen. Det är frågan om 
undantagsregler rörande såväl medlemsvillkoret, arbetsvillkoret, 
dagpenningperioden som ersättningsnivån för både studerande och 
värnpliktiga. 
 
Därutöver finns specialregler rörande ersättningsnivån och aktivitetskraven 
för arbetslösa personer under 25 år som kvalificerat sig till arbetslöshets-
försäkringen genom huvudreglerna om arbets- och medlemsvillkoret. 
Specialreglerna för medlemmar under 25 år är till skillnad från undantags-
reglerna för abiturienter och värnpliktiga inte en uppmjukning av 
kvalificeringskraven utan en åtstramning av ersättningsreglerna och 
strängare aktivitetskrav. 
 

4.5.1 Abiturienter och värnpliktiga 

4.5.1.1 Rätt till medlemskap  
Upptagningsreglerna för rätt till medlemskap i a-kassan har utvidgats till att 
även om gälla personkategorierna studerande och värnpliktiga. Dock gäller 
samma krav som för löntagare på att medlemskapet skall ha varat under 
minst tolv månader för att arbetslöshetsersättning senare skall kunna utgå.307 
Genom L 1973 163 infördes en möjlighet för personer under sista året i 
utbildning att bli medlemmar i en a-kassa. Sådana personer kallas för 
abiturienter. Abiturienter som har genomfört en yrkesutbildning under minst 
18 månader har rätt att bli medlemmar i a-kassan.308 Utbildningen måste ge 
yrkesmässig kompetens och får äga rum helt eller delvis i utlandet. Kravet 
på bosättning och uppehåll skall dock var uppfyllt direkt före och efter 
utbildningen.309 För abiturienterna frångås det eljest stadgade ålderskravet 
på 18 år för rätt till medlemskap.310  
 
Både vanlig, civil och frivillig värnplikt och FN-tjänst är grund för att 
upptas i a-kassan. Ansökan sker till a-kassa inom vars fackliga område 
personen är utbildad för eller tidigare arbetat. Genom L 2001 446 kan även 
kvinnor som är anställda på värnpliktsliknande villkor upptas i a-kassan.311

 

4.5.1.2 Arbetsvillkoret 
Personer som studerat, fullgjort värnplikt eller varit anställda på värnplikts-
liknande villkor får inkludera sådan period i arbetsvillkoret.312  
 
En medlem som har upptagits i a-kassan som abiturient kan medräkna 
utbildningstiden som arbetsperiod.313 Bestämmelsen omfattar endast 

                                                 
307 53 § 1 och 3 st. AL. 
308 41 § 1 st. 3b. AL. 
309 4 § Bekendtgørelse om optagelse som lønmodtager eller nyuddannet i en a-kasse bkg 
2002 560. 
310 41 § 2 st. AL. 
311 41 § 1 st. 3e. AL. 
312 53 3 st. c. AL. 
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utbildning som legat till grund för upptagandet i a-kassan. Regeln medför att 
medlemmen som är upptagen som nyutbildad har uppfyllt arbetsvillkoret de 
senaste 52 veckorna före den utbildning som legat till grund för upptagandet 
i a-kassans avslutande. För medlemmar som trätt ur a-kassan och därefter 
återinträtt medräknas utbildningen om medlemmen tagit examen och 
utbildningens sista 52 veckor ligger inom de senaste tre åren räknat från 
tidpunkten när medlemmen ansöker om dagpenning.314

 
Annan utbildning kan vidare räknas som arbetsperiod om medlemmen under 
hela utbildningen varit anställd av en arbetsgivare och fått utbetalt 
avtalsenlig lön. Även praktikliknande utbildning kan medräknas om det, 
under praktiken, utbetalas avtalsenlig lön.315

 
Perioder där personen genomgått militär eller civil dansk värnplikt, 
värnplikt vid räddningstjänsten, frivillig tjänst till följd av kontrakt med det 
danska försvaret eller FN-tjänst ses som godkända arbetsperioder.316

 

4.5.1.3 Dagpenningperioden och ersättningsnivån  
Studerande som uppfyller medlemskravet och aktivitetsvillkoret genom 
specialregeln för abiturienter har rätt till en dagpenningperiod, med 
förbehåll för att det fortlöpt en månad mellan utbildningens avslutande och 
dagpenningperiodens början. Det är följaktligen frågan om en fast karenstid 
som inte tar hänsyn till tidpunkten för ansökan om dagpenningen.317

 
Abiturienter har efter sin månads karens rätt till 82 % av den högsta 
dagpenningen,318 f.n. 10220 kronor (12284 SEK) för heltidsförsäkrade och 
6800 kronor (8174 SEK) för deltidsförsäkrade per månad.319 Om 
abiturienten efter utbildningens avslutande haft anställning som i sig 
berättigar till dagpenningperiod och dagpenning enligt de normala reglerna 
skall sådan utgå, men endast om det förflutit en tid på sex månader mellan 
det att sådan rätt uppkom och arbetslösheten inträffade.320  
 
Medlemmar som genomgått värnplikt eller varit anställda under värnplikts-
liknande förhållanden skall få sin dagpenning fastställd enligt samma regler 
som gäller för abiturienter.321 Om medlemmen innan värnplikten eller den 

                                                                                                                            
313 53 § 3 st. b. AL. 
314 Pkt. 7.2. vejl 2003 62. 
315 2 § 4-6 st. bkg 2003 504. 
316 53 § 3 st. c. AL och pkt. 7.1. vejl 2003 62. 
317 54 § AL. 
318 47, 51 2 st. och 70 §§ AL. 
319 Jmf. Arbejdsdirektoratet, Rundskrivelse nr. 52/02 Satser mv. på 
arbejdsløshedforsikringens område 2003 s. 1. 
320 51 § 2 st. AL. 
321 Observera att det endast är dagpenningens storlek som är densamma som abiturienternas 
för ifrågavarande grupp. Karenstiden på 1 månad i dagpenningperioden gäller följaktligen 
inte ifrågavarande grupp. 
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värnpliktsliknande tjänstens början varit medlem i a-kassan skall dock 
ersättning utgå enligt reglerna i normalfallet.322

 

4.5.2 Medlemmar under 25 år 

För medlemmar under 25 år som kvalificerat sig till arbetslöshets-
försäkringen genom försäkringens medlems- och arbetsvillkor och aldrig 
genomgått utbildning som skulle ha kunnat uppfylla definitionen av en 
abiturient uppställs långtgående krav på utbildning inom ramen för de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Sådana medlemmar har både en rätt 
och skyldighet till att genomgå utbildning eventuellt kombinerad med 
praktik under minst 18 månader. Om den arbetslösa personen efter en sådan 
utbildning inte lyckas ta sig ur arbetslösheten och genomgår sådan aktivitet 
ytterligare en gång sätts aktivitetsersättningen ned.323 Aktivitetsersättningen 
blir i dessa fall reducerat till 50 % av den högsta dagpenningen, f.n. 6230 
kronor/månad (7488 SEK).324

 

4.6 Deltidsarbetslöshet 

För medlemmar som erhållit anställning med nedsatt tid – deltidsanställning 
– men önskar en anställning på heltid, eller söker sådan anställning och 
tidigare arbetat i en högre omfattning, aktualiseras reglerna om ersättning 
vid deltidsarbetslöshet och de speciella villkoren för att bibehålla 
ersättningsrätten. Deltidsarbetslösa är däremot inte skyldiga till den, i 
aktivitetskravet stadgade, rätten och skyldigheten till att delta i arbets-
marknadspolitisk åtgärd.325

 
En a-kassemedlem som är deltidsarbetslös kan få utfyllnadsdagpenning om 
de övriga reglerna för rätt till dagpenning är uppfyllda. Utfyllnads-
dagpenningen, för heltidsförsäkrade, utgår för skillnaden i timmar mellan 
medlemmens veckoarbetstid och 37 timmar. För deltidsförsäkrade beräknas 
skillnaden mellan veckoarbetstiden och den genomsnittliga veckliga 
arbetstiden före deltidsarbetslösheten.326

 

4.6.1 Ersättning vid deltidsarbetslöshet 

För att undvika missbruk av arbetslöshetsförsäkringen uppställs två krav, ett 
för heltidsförsäkrade och ett mer långtgående för deltidsförsäkrade, som 
syftar till att tidsbegränsa ersättningen vid deltidsarbetslöshet.  
 

                                                 
322 51 § 3 st. AL. 
323 85 § L 2003 419. 
324 Jmf. 52 a § AL och Arbejdsdirektoratet, Rundskrivelse nr. 52/02 Satser mv. på 
arbejdsløshedforsikringens område 2003 s. 1. 
325 Jmf. 84 § L 2003 419. 
326 1-2 §§ Bekendtgørelse om supplerende dagpenge bkg 2001 966. 
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Begräsningsregeln för heltidsförsäkrade stadgar att rätten till utfyllnads-
dagpenning bortfaller när det förflutit 52 utbetalningsveckor inom en period 
på 70 veckor.327 För heltidsförsäkrade gäller begränsningsregeln endast för 
arbetstagare med en fast anknytning till en arbetsgivare. Arbetstagaren anses 
ha en fast anknytning till en arbetsgivare när han/hon genom anställnings-
avtalet är omfattad av en uppsägningstid. Begränsningsregeln gäller dock 
inte om arbetsgivaren genom en frigörelseattest, eller om det framgår av 
anställningskontraktet, är villig att bortse från uppsägningstiden om 
arbetstagaren finner ett arbete på heltid.328 En sådan frigörelseattest skall 
ifyllas av arbetstagaren och inlämnas till a-kassan inom tio vardagar. Om 
det framgår av anställningskontraktet att uppsägningstid inte gäller kan 
istället en kopia av anställningsavtalet inlämnas till a-kassan inom tio 
dagar.329

 
I praxis har rapporteringsskyldigheten om att frigörelseattest föreligger varit 
uppe för bedömning. Enbart att upplysa a-kassan genom att på kassakortet 
informera om att anställningsförhållandet inte är omfattat av uppsägningstid 
ansågs inte vara tillräckligt för att utfyllnadsdagpenning skall fortsätta utgå 
efter 52 utbetalningsveckor.330

 
Medan begränsningsregeln för heltidsförsäkrade styrs av arbetstagarens 
anknytning till arbetsgivaren är begränsningsregeln för deltidsförsäkrade 
mer kategoriskt utformad. För deltidsförsäkrade som är deltidsarbetslösa 
bortfaller rätten till utfyllnadsdagpenning alltid när 52 utbetalningsveckor 
förflutit inom en period på 70 veckor oavsett om arbetstagaren är omfattad 
av uppsägningstid eller ej.331  
 
För att återfå rätten till utfyllnadsdagpenning krävs för heltidsförsäkrade att 
arbete utförs under minst 30 timmar per vecka i minst 26 veckor inom en 
period på 12 månader. Motsvarande krav för deltidsförsäkrade är att arbetet 
skall ha utförts i samma omfattning som innan arbetslöshetens inträde per 
vecka i minst 26 veckor inom en period på 12 månader.332  
 
Arbetstagaren kan däremot istället välja att avsluta sin deltidsanställning 
innan 52-veckors-perioden gått till ända och återgå till att vara arbetslös på 
heltid och omfattas av rätten och plikten till arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder.333

 

                                                 
327 60 § 1 st. AL. 
328 5 § 1 st. bkg 2001 966, Til § 5 stk. 1 vejl 2001 186 och FT 1994/95, Tillæg A, sp. 3500. 
329 19 § 3 st. bkg 2000 1353, 5 § 2 st. bkg 2001 966 och FT 1994/95, Tillæg A, sp. 3501. 
330 ØLD af 13. nov. 1998 15. afd. nr. 2147/97. 
331 73 § 2 st. AL. 
332 5 § bkg 2001 966. 
333 Til § 6 vejl 2001 186 och 84 § L 2003 419. 
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4.7 Egenföretagare 

Vid AL:s tillkomst utbetalades a-kassa endast till löntagare men år 1976 
blev det möjligt för egenföretagare att försäkra sig mot arbetslöshet. 
Reglerna som infördes följde systematiken i AL och medförde att 
egenföretagare blev en personkategori som har rätt till medlemskap i a-
kassan och att arbetsperiod som egenföretagare kan uppfylla arbetsvillkoret.  
 
De danska reglerna för egenföretagares rätt till ersättning ur arbetslöshets-
försäkringen är utsatta för en mycket mer omfattande reglering än i Sverige. 
Medan de svenska reglerna för ifrågavarande grupp ämnar att på praktisk 
väg inlemma gruppen i rådande försäkringssystem är det danska regelverket 
mer omfattande. Det danska regelverket för egenföretagare uppställer 
omfattande särskilda regler för såväl kvalificeringen som ersättnings-
perioden och ersättningsnivåerna. Genom den danska försäkringens 
utformning har lagstiftaren dessutom varit tvungen att införa en så kallad 
kombinationsförsäkring vars motsvarighet på regelnivå saknar motsvarighet 
i det svenska systemet. Vidare diskussion kring ämnet återfinns i kapitel 5. 
 

4.7.1 Rätt till medlemskap  

Egenföretagare har rätt att bli medlem i en a-kassa om arbetet i det egna 
företaget skett inom a-kassans verksamhetsområde, om personen är bosatt 
och uppehåller sig i Danmark, är mellan 18 och 63 år gammal, utövar det 
egna företagets verksamhet i Danmark och har det egna företaget som 
huvudsysselsättning.334

 
För att tillgodose kravet på flexibilitet inom arbetslöshetsförsäkringens 
arbetsvillkor infördes år 1989 en möjlighet för personer att bli 
kombinationsförsäkrade.335

 
Tanken var att medlemmar som både var löntagare och egna företagare 
skulle kunna kombinera sina verksamheter för att kunna bli heltids-
försäkrade mot arbetslöshet. Kombinationsförsäkringen är därigenom 
ytterligare en möjlighet till att kunna försäkra sig mot inkomstbortfall i 
samband med arbetslöshet.336  
 
Upptagning som medlem i en a-kassa som kombinationsförsäkrad kan ske 
som ny medlem, från deltidsförsäkring eller heltidsförsäkring som löntagare 
eller egen företagare. För kombinationsförsäkringens vidkommande finns 
däremot ett arbetskrav som en förutsättning för att upptas som medlem.  
 

                                                 
334 41 § 1 st. 3c) AL och 1 § Bekendtgørelse om optagelse som selvstændig 
erhvervsdrivende i en a-kasse bkg 2002 556. 
335 45 § AL. 
336 FT 1988/89, Tillæg A, sp. 4892-93. 
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Kombinationsförsäkrad kan medlemmen bli om denne arbetar som löntagare 
med högst 30 timmar i veckan och samtidigt är egen företagare och lägger 
ned mellan 15 och 30 timmar i veckan i det egna företaget som inte får 
bedrivas på temporär basis.337 Det är följaktligen frågan om att den samlade 
sysselsättningen som löntagare och egen företagare skall motsvara en 
heltidstjänst som löntagare.  
 

4.7.2 Arbetsvillkoret 

Arbetsvillkoret erkänner egen företagsamhet som ersättningsgrundande 
aktivitet. För egenföretagare krävs att deras självständiga verksamhet 
bedrivits i väsentlig omfattning under de senaste tre åren. En egenföretagare 
har inte löntagarnas möjlighet att deltidsförsäkra sig.338  
 

4.7.2.1 Arbetsperiod som egenföretagare 
Egenföretagare kan låta sin sysselsättning i det egna företaget medräknas 
som godkänd arbetsperiod om det utövats i väsentlig omfattning oavsett om 
sysselsättningen är att anse som bi- eller huvudsysselsättning. Med väsentlig 
omfattning menas att arbetet minst skall ha en omfattning som motsvarar 30 
timmars löntagararbete per vecka. Väsentlighetskravet är individuellt och 
gäller lika oavsett om den egna företagaren bedrivit verksamheten ensam, 
med kompanjon eller varit medarbetande make/maka.339

 
Huruvida en egenföretagare som förutom arbete vid egen verksamhet 
dessutom arbetar som löntagare för en annan person kan låta löntagararbetet 
medräknas i arbetsvillkoret framgår egentligen inte direkt ur lagtexten och 
har inte ännu varit uppe för bedömning. Formuleringen i 53 § 2 st. AL 
(ändrad genom L 2002 1355) talar dock emot en sådan tolkning.340 De 
tämligen generösa kvalificeringsreglerna för egenföretagare sammantaget 
med möjligheten till kombinationsförsäkring tyder också på att en sådan 
tolkning inte är möjlig.  
 
När egenföretagaren upphör med sin verksamhet sker en prövning om 
verksamheten bedrivits i väsentlig omfattning. Vid tveksamhet rörande 
verksamhetens omfattning är det den egna företagaren som har bevisbördan 
för att arbetsvillkoret är uppfyllt.341 Normalt framgår arbetets omfattning av 
verksamhetens karaktär men vid tveksamma fall krävs dokumentation 
såsom orderböcker, kassaböcker och årsredovisningar m.m. Rent konkret 
handlar bedömningen om att viss omsättning skall visas. Om arbetsvillkoret, 
efter en sådan prövning, anses uppfyllt blir den medräkningsbara tiden alltid 
                                                 
337 Jmf. 3 § Bekendtgørelse om kombinationsforsikring bkg 2002 1196. 
338 53 § 2 st. AL och 1 § 1-2 st. och 5 § bkg 2003 504. 
339 41 § 4 st., 53 § 2 st. AL och 8.1. vejl 2003 62. 
340 ”Retten til at opnå dagpenge […] er betinget af at et fuldtidsxforsikret medlem har haft 
beskæftigelse som lønmodtager […] eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstendig 
erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang.” Min kursivering. 
341 Jmf. AMA j. nr. 2000-1-0415 där det förutom den egna företagarens uppgifter även 
lades vikt vid dennes intresseorganisations uppgifter. 
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37 timmar oavsett om den i verkligheten varit 31-36 timmar eller fler än 37 
timmar. Säsongsbetonad verksamhet räknas endast med till den del som kan 
anses utgöra väsentlig omfattning.342

 
Förutom en prövning av verksamhetens omfattning görs en prövning för att 
säkerställa att verksamheten bedrivits på seriös och lagenlig väg. Kontroll 
sker hos skattemyndigheten där verksamhetens över- eller underskott skall 
vara registrerat samt om företagets momsinbetalningar skett på korrekt 
sätt.343

 

4.7.2.2 Arbetsperiod för kombinationsförsäkrade 
Arbetsvillkoret uppfylls för kombinationsförsäkrade genom arbetsperiod 
dels som löntagare och dels som egen företagare. Löntagaredelen av arbets-
perioden uppfylls genom de regler som gäller för övriga löntagare (se 
kapitel 4.1.2 ovan).344 Löntagararbete kan följaktligen alltid medräknas som 
godkänd arbetsperiod för kombinationsförsäkrade.  
 
Den delen i kombinationsförsäkringen som härrör från det egna företaget är 
däremot föremål för en striktare bedömning. För att kunna medräkna arbetet 
vid det egna företaget krävs att löntagararbetet förekommit samtidigt. En 
medlem som är helt ledig från sitt arbete som löntagare kan således inte 
under denna tid räkna med period som härrör från den egna verksamheten. 
Den egna verksamheten måste ha bedrivits under minst 15 timmar per vecka 
för att ingå i arbetsperioden.345

 
Om medlemmen uppfyller rekvisiten för godkänd arbetsperiod som 
kombinationsförsäkrad får den, av löntagararbete och arbete vid eget företag 
sammanräknade, till arbetsperioden totalt medräkningsbara arbetstiden inte 
bli högre än vad en sedvanlig heltidsanställning skulle bli, det vill säga 
normalt 37 timmar.346

 

4.7.3 Dagpenningperioden 

För att en medlem som är egen företagare skall anses som arbetslös och 
inplaceras i dagpenningperioden krävs att dennes arbete i det egna företaget 
har upphört mer än bara tillfälligt347 och att den egna verksamheten tidigare 
varit medlemmens huvudsysselsättning.348 Det egna arbetet i företaget anses 

                                                 
342 5 § bkg 2003 504 och pkt. 8.1. och 8.2. vejl 2003 62. 
343 5 § 4 st. bkg 2003 504. 
344 8 § 1 st. bkg 2002 1196. 
345 8 § 2 st. bkg 2002 1196 och Til § 8 Vejledning til bekendtgørelse om 
kombinationsforsikring vejl 2002 143. 
346 8 § 3 st. bkg 2002 1196. 
347 57 § 3 st. AL. 
348 1 § Bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som 
hovedbeskæftigelse bkg 2002 850. Begreppet huvudsysselsättning definieras inte tydligare. 
Se dock reglerna i medlemsvillkoret om kravet på att bedriva eget företag i väsentlig 
omfattning. 
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ha upphört mer än tillfälligt om företaget lagts ned, uthyrts eller 
medlemmen trätt ur företaget.349

 
Det finns ytterligare en möjlighet för egenföretagare att få dagpenning, 
nämligen vid temporära förhinder att bedriva det egna företaget.350 För att 
intjäna rätt till dagpenningperiod i dessa fall krävs förutom att temporära 
förhinder föreligger även att förhindren inte kan hänföras till medlemmen 
personligen och att den väsentligaste intäktskällan bortfaller under det 
temporära uppehållet.  
 
De temporära förhindren måste vara av extraordinär karaktär och ligga 
utanför den normala risken för egenföretagare. Förhindren får varken vara 
sedvanliga eller förutsägbara för varken branschen eller det specifika 
företaget.351 Det är vidare en förutsättning att medlemmen uppfyller AL:s 
övriga rekvisit för rätt till dagpenningperiod. Ersättningsperioden inom 
denna temporära dagpenning är maximalt 13 veckor per uppehåll.352  
 

4.7.4 Ersättningsnivån för egenföretagare 

Eftersom egna företagares arbetsinkomst beräknas på hela räkenskapsår och 
många egna företagare tvingas upphöra med sin verksamhet på grund av 
ekonomiska svårigheter har Arbejdsdirektoratet varit tvunget att upprätta 
särskilda regler för beräkning av dagpenning till denna grupp.353

 
För egna företagare gäller samma överordnade principer som för löntagare 
med 90 % i ersättning och samma högsta och lägsta belopp på f.n. 12460 
respektive 10220 kronor (14976 respektive 12284 SEK) per månad.354

 
Beräkningen av dagpenningen för egenföretagare enligt följande regler sker 
om medlemmens sysselsättning i det egna företaget skett i huvudsaklig 
omfattning och verksamheten nu upphört eller om medlemmen efter 
upphörandet haft sysselsättning som löntagare i en omfattning som i sig inte 
berättigar till ersättning enligt beräkningsreglerna för löntagare.  
 
Beräkningsreglerna ger utrymme för två olika beräkningsmodeller. Den 
första, huvudregeln, riktar sig mot egen verksamheten som bedrivits under 
mer än tre år medan undantagsregeln riktar sig mot verksamhet av kortare 

                                                 
349 Jmf. 3-16 §§ bkg 2002 850. 
350 2 § Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge til selvstændige erhvervsdrivende der 
midlertidigt er afskåret fra fortsat virksomhedsudøvelse bkg 1995 626. 
351 Til § 2 stk. 1 Vejledning til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge til selvstændige 
erhvervsdrivende, der midlertidigt er afskåret fra fortsat virksomhedsudøvelse vejl 1995 
121. 
352 4 § bkg 1995 626. 
353 Se Balslev m.fl. a.a. s. 269 och Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af 
arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervskrivende bkg 1998 175 (ändrad genom bkg 
1999 164, 1999 309, 2001 561 och 2002 1201). 
354 Jmf. 47 och 51 5 st. §§ AL och 5 § 1 st. bkg 1998 175 (ändrad genom bkg 2001 561). 
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varaktighet.355 Vid sidan av dessa båda modeller finns ytterligare en 
beräkningsregel för gruppen av egna företagare som uppbär den temporära 
dagpenningen. 
 

4.7.4.1 Beräkning enligt huvudregeln 
Beräkningen av dagpenningen skall enligt huvudregeln ske på grundval av 
årsgenomsnittsintäkten i de två bästa hela räkenskapsåren inom den senaste 
femårsperioden.356 Medlemmen måste under minst tre sammanhängande 
hela räkenskapsår ha bedrivit den egna verksamheten som huvud-
sysselsättning. Om medlemmen mottagit offentligt tillskott för driften och 
etableringen av verksamheten är inte kravet uppfyllt och alternativregeln 
skall tillämpas.357

 

4.7.4.2 Beräkning enligt alternativregeln 
Enligt alternativregeln används senast befintliga beräkningsunderlag oavsett 
om detta härstammar från egen verksamhet, löntagararbete eller utbildning. 
Om inget sådant beräkningsunderlag kan fastställas skall den senaste egna 
verksamhetens intäkter ligga till grund för beräkningen förutsatt att 
verksamheten bedrivits i väsentlig omfattning.358

 
Medlemmar som mottagit dagpenningnivå enligt reglerna för egna 
företagare men senare uppfyller villkoren för dagpenningberäkning för 
löntagare får sin dagpenningnivå fastställd enligt reglerna för löntagare.359

 

4.7.4.3 Beräkning av temporär dagpeninng 
För gruppen av egna företagare som uppbär den temporära dagpenningen 
inträder till att börja med en veckas karens.360 Dagpenningsatsen uppgår till 
samma beräknade sats som medlemmen fått utbetalt som heltidsförsäkrad 
om han/hon erhållit arbetslöshetsersättning under de två senaste åren. Har 
medlemmen inte fått någon ersättning från arbetslöshetsförsäkringen under 
de två senaste åren utgår 80 % av högsta beloppet i arbetslöshets-
försäkringen361, f.n. 498 kronor om dagen eller 9960 kronor (11972 SEK) 
per månad.362

 

                                                 
355 1 § bkg 1998 175 (ändrad genom bkg 1999 309). 
356 4 § bkg 1998 175. 
357 4 och 7 § bkg 1998 175. 
358 6 § bkg 1998 175. 
359 2 § 2 st. bkg 1998 175 (ändrad genom bkg 1999 309). 
360 3 § bkg 1995 626. 
361 6 § bkg 1995 626. 
362 Jmf. Arbejdsdirektoratet, Rundskrivelse nr. 52/02 Satser mv. på 
arbejdsløshedforsikringens område 2003 s. 1. 
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4.7.5 Ersättningsnivån för kombinationsförsäkrade 

Kombinationsförsäkrades dagpenning beräknas enligt de för löntagare 
respektive egna företagare gällande reglerna.363 Följaktligen skall den del av 
ersättningen som härstammar från löntagararbetet beräknas enligt löntagar-
reglerna medan den del som härstammar från det egna företaget skall 
beräknas enligt de egna företagarnas regler. 
 

                                                 
363 9 § 2 och 4 st. bkg 2002 1196. 
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5 Komparation och analys 
Avsikten är att detta kapitel skall komparera de båda arbetslöshets-
försäkringarna och diskutera vilka av de gemensamma strukturella utgångs-
punkterna som tillmäts mest vikt inom de båda försäkringsordningarna. 
Nedan kommer arbetslöshetsförsäkringarna först att kompareras utifrån 
deras gemensamma strukturella utgångspunkter och förmåga att tackla de 
gemensamma problemområdena (jmf. kapitel 2.2). Därefter kommer de 
framkomna likheterna och skillnaderna i strukturen att belysas utifrån de 
gemensamma principiella utgångspunkterna (jmf. kapitel 2.1) på det 
normativa fältet.  
 

5.1 Komparation 

5.1.1 Kvalificeringskrav 

I de båda ländernas kvalificeringskrav framkommer ur den gemensamma 
begreppsapparaten och systematiken en del intressanta skillnader. 
Gemensamt för såväl medlemsvillkoren som arbetsvillkoren är att de på 
olika sätt skall garantera att förmånstagaren endast skall erhålla ersättning 
om han/hon uppnått en tillräcklig anknytning till arbetsmarknaden. 
Utformningen av kravet på den sökandes tillräckliga anknytning till 
arbetsmarknaden skiljer sig däremot delvis åt mellan de båda arbetslöshets-
försäkringarna. 
 
En grundläggande skillnad i medlemsvillkoret mellan de bägge ländernas 
arbetslöshetsförsäkringar är att den danska försäkringen uppställer ett 
medlemsvillkor för att ersättning skall utgå överhuvudtaget, medan den 
svenska försäkringen endast har medlemsvillkoret som ett krav för den 
inkomstrelaterade försäkringen.364 Följaktligen är medlemsvillkoret ett 
absolut krav i Danmark och arbetslöshetsförsäkringen är rakt igenom 
frivillig, medan ett icke uppfyllt medlemsvillkor i Sverige ingalunda säger 
att den sökandes möjlighet till arbetslöshetsersättning är obefintlig, då den 
svenska arbetslöshetsförsäkringens grundförsäkring endast är styrd av 
arbetsvillkoret. Denna skillnad syns i de båda medlemsvillkorens 
utformning. Den danska försäkringens absoluta krav på att medlemsvillkoret 
skall vara uppfyllt har medfört en mer omfattande och detaljerad reglering 
av medlemsvillkoret. Men skillnaden får även följder för arbetsvillkorets 
utformning. 
 
 
 
 

                                                 
364 Jmf. 7 § ALF. 
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5.1.1.1 Medlemsvillkoret 
Gemensamt för de båda försäkringarnas medlemsvillkor är att det krävs tolv 
månaders medlemskap för att ersättning skall utgå. Båda försäkringarna 
kräver dessutom att arbetstagaren skall uppfylla ett ålderskrav samt ha en 
viss anknytning till arbetsmarknaden för att kunna bli medlem.  
 
Ålderskraven är identiska och pekar egentligen endast in gruppen av 
potentiella medlemmar till arbetstagare i yrkesverksam ålder. I kravet på 
kontakt med arbetsmarknaden uppställer de båda länderna ett krav på att 
arbetstagaren skall arbeta inom den a-kassas verksamhetsområde för vilken 
medlemskapet avser. Men i kravet på kontakt med arbetsmarknaden 
uppkommer också en skillnad mellan försäkringarna. Endast en arbetad 
timme är nog för upptagande i den danska försäkringen medan det svenska 
medlemsvillkoret har ett krav på att arbete skall ha bedrivits under fyra 
veckor inom en period på fem veckor. Det svenska kravet på att viss tid av 
arbete skall ha nedlagts kallas för arbetstidmåttet och är de facto ett litet 
arbetsvillkor. Samtidigt som det danska medlemsvillkoret inte uppställer 
något krav på arbetstidmått, och därmed är lättare att uppfylla, är det utsatt 
för en detaljerad reglering kring vilka arbetstagare som anses vara 
skyddsvärda personkategorier. Denna detaljerade reglering åskådliggörs 
efter en granskning av de skyddsvärda personkategorierna egenföretagare 
och kombinationsförsäkrade (se nedan kapitel 5.1.7). 
 
Följaktligen krävs en starkare etablering på arbetsmarknaden i den svenska 
försäkringens medlemsvillkor än i det danska som stadgar att en person har 
en rätt till medlemskap av en arbetslöshetskassa så fort denne har hamnat på 
arbetsmarknaden inom rätt personkategori. Det svenska arbetstidsmåttet 
stänger ute personer med en sysselsättningsgrad understigande 17 
timmar/vecka från möjligheten att bli medlemmar i en arbetslöshetskassa. 
Samtidigt medför den svenska frånvaron av medlemvillkoret för rätt till 
ersättning ur grundförsäkringen att den danska försäkringens, visserligen 
lättkvalificerbara, medlemsvillkor är svårare att uppfylla för ersättning på 
grundnivå. 
 

5.1.1.2 Arbetsvillkoret 
I arbetsvillkoret framkommer kravet på anknytning till arbetsmarknaden 
tydligast. I båda försäkringarna måste arbetsvillkoret vara uppfyllt efter 
beviljat medlemskap i en arbetslöshetskassa för rätt till inkomstrelaterad 
ersättning. För den svenska grundförsäkringen finns, som det ovan 
beskrivits, däremot inget medlemsvillkor för rätt till ersättning ur 
grundförsäkringen.  
 
Utformningen av de båda ländernas arbetsvillkor visar på en skillnad i 
försäkringarnas uppbyggnad. 12 § ALF reglerar det svenska arbets-
villkoret.365 53 § AL reglerar det danska arbetsvillkoret.366

                                                 
365 ”Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som under en ramtid av tolv månader 
omedelbart före arbetslöshetens inträde 
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Vid en första anblick kan reglerna te sig likartade med krav på att arbete 
skall ha nedlagts genom arbete i olika former och att arbetet skall ha pågått i 
viss omfattning under en ramtid, men skillnaden åskådliggörs främst i den 
danska försäkringens begrepp ”fuldtidsforsikret” och ”deltidsforsikret”.  
 
De bägge annars tämligen likartade systemen med utbetalningsregler som 
stadgar om inkomstrelaterad ersättning har en grundläggande skillnad i 
flexibilitetshänseende. I Danmark kan personer bli antingen ”fuldtids-
forsikret”, det vill säga heltidsförsäkrad, eller ”deltidsforsikret”, det vill 
säga deltidsförsäkrad, medan arbetstiden personen lagt ner har mindre 
betydelse i den svenska försäkringen. Visserligen krävs även i Sverige att 
arbete skett i viss omfattning men resultatet blir, om kvantiteten är uppfylld, 
att personen alltid blir försäkrad och aldrig heltids- respektive deltids-
försäkrad.  
 
Arbetstidens omfattning spelar i normalfallet ingen roll, med undantag för 
den fasta gränsen i arbetstidmåttet, i den svenska försäkringen förrän 
ersättningsnivån skall fastställas. Försäkringen är i Sverige såtillvida en 
enda medan den i Danmark genom arbetsvillkoret är tre försäkringar för tre 
olika grupper, nämligen: 
 

1. Arbetstagare försäkrade på heltid. 
2. Arbetstagare försäkrade på deltid. 
3. Egenföretagare försäkrade på heltid. 

 
Dessa tre grupper är utgångspunkten i arbetsvillkoret och för att kunna 
kvalificera sig till någon av dessa tre grupper krävs arbete inom respektive 
grupps arbetsområde. Det uppställs följaktligen krav på att arbetstagare haft 
särskilda anställningar eller arbetat med speciella arbetsuppgifter och att 
egenföretagare utövat sin egna verksamhet. Utformningen av arbetsvillkoret 
tillerkänner inte i sig själv en löntagare någon rätt att tillgodoräkna ett 

                                                                                                                            
1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 70 timmar per 
kalendermånad, eller  
2. haft förvärvsarbete i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalender-
månader och utfört arbetet under minst 45 timmar under var och en av dessa månader 
(arbetsvillkor). 
 För att ha rätt till en inkomstrelaterad ersättning skall den sökande ha uppfyllt 
arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan. En sökande som omedelbart 
före inträdet har varit medlem i en annan sådan kassa får för att uppfylla arbetsvillkoret 
tillgodoräkna sig tid i den kassan.” 
366 ”Retten til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse 
og […] er endvidere betinget af, 

a) at et fuldtidsforsikret medlem har haft beskæftigelse som lønmodtager i en tid, 
som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i 
mindst 52 uger inden for de sidste 3 år, eller i en tilsvarende periode har udøvet 
selvtændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, 

at et deltidsforsikret medlem […] har haft beskætfigelse som lønmodtager i en tid, som 
sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 34 uger 
inden for de sidste 3 år.” Min kursivering. 
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eventuellt nedlagt arbete vid egen verksamhet för att bli heltidsförsäkrad om 
han/hon samtidigt är arbetstagare med deltidsanställning. Istället är den 
danska traditionen att detaljerat beskriva vilken form av sysselsättning eller 
vilka anställningar som är godkända för varje grupp i försäkringen. 
Begreppet ersättningsgrundande arbetsperiod är härvidlag centralt inom det 
danska arbetsvillkoret.  
 
Den strukturella skillnaden mellan de båda ländernas arbetsvillkor kan 
beskrivas som att det centrala kravet i den svenska 
arbetslöshetsförsäkringen är att arbetet skall ha skett i tillräcklig omfattning, 
medan istället kravet på att viss form av arbete skall ha utförts i tillräcklig 
omfattning poängteras i den danska arbetslöshetsförsäkringen. De senaste 
årens flexibilisering av arbetsmarknaden har tvingat fram ändringar av 
arbetslöshetsförsäkringens utformning. Men de danska ändringarna har inte 
riktats mot själva utformningen av arbetsvillkoret utan istället lagts på det 
redan existerande arbetsvillkoret och fått följden att regleringen av de olika 
ersättningsgrundande arbetsperioderna blivit ännu mer omfattande. Det är 
idag, genom kombinationsförsäkringen, möjligt att bli heltidsförsäkrad 
genom kombinerat arbete som arbetstagare och egenföretagare. Därigenom 
uppstår en fjärde försäkringsgrupp, nämligen en arbetslöshetsförsäkring för 
egenföretagsamhet på deltid kombinerat med löntagararbete på deltid.  
 
Medan den danska försäkringen detaljerat reglerar de ersättningsgrundande 
arbetsperioderna detaljreglerar den svenska försäkringen tillvägagångssättet 
för hur arbetsvillkoret skall uppfyllas. Ramtiden, den överhoppningsbara 
tiden och beräkning av hur arbetsvillkoret skall uppfyllas, ges i den svenska 
arbetslöshetsförsäkringen stort utrymme.  
 
Det danska arbetsvillkoret uppställer ett krav på att förvärvsarbetet skall ha 
utförts under sedvanlig arbetstid på minst 52 veckors för fackets sedvanliga 
och fulla arbetstid inom en ramtid på tre år för heltidsarbetande respektive 
34 veckors för fackets sedvanliga och fulla arbetstid inom en ramtid på tre 
år för deltidsarbetande. För att uppfylla det svenska arbetsvillkoret måste 
arbetstagaren ha utfört förvärvsarbete under 70 timmar per kalendermånad i 
minst 6 månader eller minst 450 timmar under en sammanhängande tid av 
sex kalendermånader under en ramtid av tolv månader.  
 
Beräknat i genomsnittlig arbetstid under de tre årens ramtid måste en 
heltidsförsäkrad i den danska försäkringen ha arbetat 33 % av en sedvanlig 
heltidstjänst och en deltidsförsäkrad 22 % av en sedvanlig heltidstjänst.367 
Beräknat i arbetstid under sex av de senaste tolv månaderna måste arbets-
tagaren i den svenska försäkringen ha haft en arbetstid på minst halvtid.368 
Följaktligen är det danska arbetsvillkorets krav på utförd arbetstid lägre än 
det svenska för arbetstagare som varit sysselsatta under en längre tid. För 
arbetstagare som varit sysselsatta under en kortare tid medför kravet på 52 

                                                 
367 En sedvanlig heltidstjänst är i Danmark 37 timmar/vecka, jmf. 41 § 1 st. AL. 
368 70 timmar är en ungefärlig halvtidstjänst då en heltidstjänst inom allt fler avtalsområden 
är kortare än 40 timmar per vecka. Se SOU 1996:150 s. 114. 
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veckors, respektive 34 veckors, heltidsarbete att det krävs en längre 
anknytning till arbetsmarknaden i den danska försäkringen för att arbets-
villkoret skall uppfyllas. Arbetstagare som arbetat under en kortare tids-
period än 52 respektive 34 veckor kan inte uppfylla arbetsvillkoret inom den 
danska försäkringen om inte ramtiden förlängts. Medan den svenska 
försäkringen stänger ute arbetstagare som arbetar lägre än halvtid stänger 
den danska ute dem som inte arbetat under en längre period. Härigenom får 
det olikt utformade kravet på anknytning till arbetsmarknaden även olika 
följder för olika grupper på arbetsmarknaden. 
 
Det svenska arbetsvillkorets nedersta gräns på halvtidstjänstgöring stänger 
främst ute de grupperna på arbetsmarknaden med kort arbetstid, medan det 
danska arbetsvillkoret främst stänger ute de grupper som inte varit på 
arbetsmarknaden under en längre tid. Det danska arbetsvillkoret medför 
genom sin utformning att kravet på kontakt med arbetsmarknaden uppnås 
olika fort för olika grupper på arbetsmarknaden. En arbetstagare som arbetar 
med hög arbetstid blir fortare heltidsförsäkrad än en arbetstagare som 
arbetar deltid. Det föreligger följaktligen en proportionalitet mellan hur hög 
arbetstiden är och hur lång tid det tar att bli etablerad på arbetsmarknaden i 
arbetslöshetsförsäkringens mening. Någon sådan motsvarighet saknas i den 
svenska försäkringens kvalificeringsregler.  
 

5.1.2 Krav för att behålla rätten till ersättning/aktivitetskrav 

Det är främst i utformningen av aktivitetskraven som principerna bakom de 
båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar framkommer. Till sökandens 
ersättningsrätt vid arbetslöshet följer ett krav på sökandens egna ansvar och 
aktivitet för att ta sig ur arbetslösheten. Härigenom poängteras 
arbetslöshetsförsäkringarnas ställning som omställningsförsäkringar. Om 
sökanden avböjer ett erbjudet lämpligt/rimligt arbete riskerar han/hon 
nedsättning av eller avstängning från ersättningen. De svenska och de 
danska aktivitetskraven uppställer likartade krav på den sökande för att 
bibehålla rätten till ersättning. Den sökande måste: 
 

1. Vara arbetsför. 
2. Vara oförhindrad att åta sig arbete. 
3. Vara beredd att anta erbjudet lämpligt/rimligt arbete. 
4. Vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 
5. Medverka till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd 

med arbetsförmedlingen. 
6. Aktivt söka lämpliga/rimliga arbeten. 
7. Vid anvisning delta i aktivitetsgarantin/arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd. 
 
Aktivitetskraven kan inom de båda systemen delas upp i en passiv del som 
uppställer krav på att den sökande på olika sätt skall stå till förfogande för 
arbetsmarknaden respektive en aktiv del som kräver reell handling från den 
sökande. Begreppet lämpligt/rimligt arbete är aktivitetskravens centrala 
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begrepp kring vilka både de passiva och aktiva kraven kretsar. Aktivitets-
kraven har samma systematik i både Sverige och Danmark men innebörden 
av de gemensamma kraven skiljer sig däremot åt. 
 
Den danska försäkringens aktivitetsvillkor är i sin normativa utformning 
mer ingripande för de sökande än vad som är fallet i den svenska 
försäkringen. Skillnaden länderna emellan märks tydligast i hur mycket 
sökanden kan tvingas till omställning genom utformningen av begreppen 
lämpligt respektive rimligt arbete.  
 

5.1.2.1 De passiva aktivitetskraven 
De passiva aktivitetskraven innefattar kraven på att vara arbetsför, 
oförhindrad att åta sig arbete, beredd att anta erbjudet lämpligt/rimligt 
arbete och vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 
 
Båda ländernas passiva aktivitetskrav kräver att den sökande redan från 
arbetslöshetens första dag anmäler sig på arbetsförmedlingen och att 
sökanden är anträffbar för arbetsförmedlingen de dagar för vilka ersättning 
begärs och att ändring av vistelseadressen omedelbart måste meddelas till 
arbetsförmedlingen. Bägge försäkringarna stadgar att sökanden måste kunna 
utföra normala resultat i lämpligt/rimligt arbete. Det får inte finnas något, 
varken sjukdom eller annan yttre omständigheter, som hindrar sökanden 
från att stå till arbetsmarknadens förfogande.  
 
Kravet på att anta erbjudet lämpligt/rimligt arbete skiljer sig dock åt mellan 
de båda länderna. I den svenska försäkringen är det lämpliga arbetets 
arbetstid styrd av normalarbetstiden, där den lägsta uppställbara arbetstiden 
är 17 timmar per vecka. De danska passiva aktivitetskraven har inte någon 
motsvarande begräsningsmöjlighet utan stadgar att alla sökanden är skyldig 
att acceptera alla rimliga arbeten. Det innebär för dem som deltidsarbetat att 
de kan tvingas att gå upp i arbetstid. En arbetstid på 30 timmar/vecka kan 
inte i något fall utgöra en orimligt lång arbetstid för den som omfattas av 
den danska deltidsförsäkringen. 
 

5.1.2.2 De aktiva aktivitetskraven 
De aktiva aktivitetskraven innefattar kraven på att aktivt söka 
lämpliga/rimliga arbeten, medverka till att en individuell handlingsplan 
upprättas och vid anvisning delta i aktivitetsgarantin/arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd. Den sökandes rättigheter och skyldigheter konkretiseras genom att 
en individuell handlingsplan skall upprättas mellan den sökande och arbets-
förmedlingen.  
 
Handlingsplanen syftar till att utstaka en väg för hur sökanden skall 
återkomma till arbetsmarknaden. I både Sverige och Danmark skall det 
framgå vilken eventuell arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller aktivitet i 
aktivitetsgarantin som är lämplig. I Sverige skall det vidare framgå av 
handlingsplanen vad som är att anse som lämpligt arbete för den sökande. 
Något sådant krav finns inte i Danmark vilket torde bero på den enhetliga 
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definitionen av rimligt arbete för i stort sett alla arbetssökande. Det svenska 
begreppet lämpligt arbete är mer individuellt anpassat efter den sökandes 
individuella förhållanden rörande arbetstid, personliga skäl och hänsyn till 
den aktuella situationen på arbetsmarknaden än vad som är fallet för det 
danska begreppet rimligt arbete. 
 
Det mest ingripande inslaget i de aktiva aktivitetskraven är regleringen 
kring deltagande i den svenska aktivitetsgarantin och de danska 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. I den danska försäkringen betonas både 
rätten till och plikten till att delta i arbetsmarknadspolitisk åtgärd medan den 
svenska aktivitetsgarantin inte är någon rättighet utan vid anvisande endast 
en plikt till att delta för den sökande. De danska arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna riktar sig mot alla arbetslösa medan den svenska 
aktivitetsgarantin främst riktar sig mot dem som arbetsförmedlingen anser 
riskerar långtidsarbetslöshet eller utförsäkring från 
arbetslöshetsförsäkringen. Verksamheten som bedrivs inom ramen för de 
båda ländernas arbetsmarknadspolitiska åtgärder är till formen likartad med 
vägledning, kompetenshöjning, praktik eller anställning med någon form av 
lönetillskott.  
 
Omfattningen av arbetsmarknadspolitisk aktivitet eller åtgärd skiljer sig åt 
mellan de båda länderna. Alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Danmark 
är tidsbegränsade, med en maximal aktivering under ett år, medan den 
svenska aktivitetsgarantin i princip är obegränsad i tiden vilket främst får 
verkningar för ersättningsperiodens längd. De danska arbetsmarknads-
politiska åtgärderna kan erbjudas mer än en gång om arbetslösheten pågår 
under en lång tid. De danska arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar 
däremot inte ersättningsperiodens yttersta gräns. Även den som deltar i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir så småningom utförsäkrad.369

 
Gemensamt för den svenska aktivitetsgarantin och de danska arbets-
marknadspolitiska åtgärderna är deras flexibla aktiveringsmöjligheter. De 
lämnar utrymme för såväl individuellt som efter arbetsmarknaden anpassade 
åtgärder.  
 

5.1.2.3 Lämpligt/rimligt arbete 
Det är i regleringen kring lämpligt och rimligt arbete som Sveriges och 
Danmarks aktivitetskrav uppvisar de största skillnaderna. Innebörden av de 
båda begreppen är centrala för hur kraftig såväl yrkesmässig som geografisk 
omställning arbetslöshetsförsäkringen skall tillåtas stimulera.  
 
Båda kraven, lämpligt respektive rimligt arbete, utgår från att arbetslöshets-
försäkringen inte skall vara en yrkesförsäkring. Men det svenska begreppet 
lämpligt arbete motverkar onödig yrkesväxling genom att den sökandes 
personliga förutsättningar skall visas skälig hänsyn inom ramen för 

                                                 
369 För en diskussion rörande aktivitetsgarantins följder för ersättningsperiodens yttersta 
gräns se nedan kapitel 5.1.3.1. 
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tillgången till arbetstillfällen. Begreppet godtagbara skäl att avvisa ett 
erbjudet arbete har vuxit fram ur svensk praxis. Sammanfattningsvis 
föreligger godtagbara skäl för den sökande att avvisa ett erbjudet arbete om 
arbetet kolliderat med familjemässiga förpliktelser, arbetet äventyrar 
sökandens hälsa eller om arbetet är för tungt för äldre sökanden. Under 
arbetslöshetens första hundra dagar får den sökande i Sverige dessutom 
begränsa sina ansökningar till sitt tidigare yrke. Följaktligen är arbets-
löshetsförsäkringen i Sverige under arbetslöshetens 100 första dagar en 
yrkesförsäkring. 
 
Även inom det danska kravet på rimligt arbete tillmäts den sökandes 
personliga omständigheter vikt, men först vid bedömningen av hur 
omfattande den geografiska mobiliteten skall vara, och inte som en 
begräsning av arbetets beskaffenhet. Ett rimligt arbete, enligt den danska 
försäkringen, är som utgångspunkt allt arbete som ligger innanför den 
sökandes fackliga område och allt arbete utanför den sökandes fackliga 
område som han/hon kan klara av direkt eller efter en kortare utbildning.  
 
Det svenska kravet på lämpligt arbete är dessutom beroende av de övriga 
aktivitetskraven och den fastställda normalarbetstiden i högre omfattning än 
det danska kravet på rimligt arbete. För en person med en normalarbetstid 
på 17 timmar kan inte en anställning på 30 timmar/vecka anses som 
lämpligt arbete. Den fastställda normalarbetstiden är följaktligen styrande 
för hur lång arbetstid som kan krävas för att arbetet skall anses vara 
lämpligt. I den danska försäkringen är alla heltidsanställningar rimliga 
arbeten för heltidsförsäkrade och alla arbeten med högst 30 timmars 
arbetstid per vecka rimliga arbeten för deltidsförsäkrade. Förhållandet är 
snarare, i förhållande till det svenska kravet, det motsatta för gruppen av 
sökande som tidigare bedrivit arbete i liten omfattning. Dessa kan genom 
kravet på rimligt arbete, om de tidigare arbetat mindre än 30 timmar/vecka, 
tvingas att gå upp i arbetstid.  
 
Båda försäkringarna uppställer krav på den sökandes geografiska mobilitet. 
Det är först vid bedömningen av hur omfattande den geografiska 
mobiliteten skall vara som den danska försäkringen tar hänsyn till den 
sökandes personliga omständigheter och arbetslöshetens längd, vilket även 
den svenska försäkringen gör. I Danmark är mobilitetskraven, till skillnad 
från i Sverige, olika omfattande beroende av sökandens utbildningsnivå. 
Mobilitetskraven rör främst hur lång pendlingstid som anses vara acceptabel 
för att ett arbete skall anses vara lämpligt/rimligt. 
 
Den svenska försäkringens pendlingsregel stadgar att den dagliga frånvaron 
från hemmet inte får överstiga 12 timmar för arbetstagare utan barn. Den 
danska försäkringens pendlingsregel stadgar att den dagliga transporttiden i 
normalfallet inte skall överstiga tre timmar för låg- och mellanutbildade och 
fyra timmar för högutbildade. Omräknat till frånvarotid från hemmet, utifrån 
en arbetsvecka på 37 timmar, stadgar den danska försäkringen att den 
dagliga frånvaron från hemmet inte får överstiga 10,4 timmar för låg- och 
mellanutbildade och 11,4 timmar för högutbildade. Båda ländernas krav på 

 81



pendlingstid tar hänsyn till familjemässiga förhållanden. De danska 
pendlingsreglerna är å ena sidan i normalfallet mindre ingripande än de 
svenska, men å andra sidan lämnar de utrymme för fler undantagssituationer 
än vad som är fallet med de svenska reglerna. Vid svårigheter att tillsätta 
tjänster i vissa regioner eller vid risk för flaskhalsar på arbetsmarknaden 
görs undantag från både såväl tretimmarsregeln för låg- och mellanutbildade 
som fyratimmarsregeln för högutbildade. Den danska försäkringen går 
dessutom ännu ett steg längre. Arbetstagare som bor i en region där det 
reellt sett är omöjligt att erhålla anställning anses inte ens stå till 
arbetsmarknadens förfogande eftersom det inte anses finnas någon 
arbetsmarknad. Följaktligen påverkar boendeorten härigenom det passiva 
aktivitetskravet. I den svenska försäkringen är, som det ovan beskrivits, 
förhållandet det motsatta genom att det passiva aktivitetskravet påverkar 
begreppet lämpligt arbete. Den sökande kan ändock erhålla ersättning, ur 
den danska försäkringen, genom att acceptera en ännu längre pendlingstid 
varefter han/hon återigen anses stå till arbetsmarknadens förfogande.  
 

5.1.2.4 Sanktioner 
Eftersom ersättningsrätten är kopplad till krav på den sökandes egna ansvar 
och aktivitet krävs ett sanktionssystem för att aktivitetskraven skall bli 
verkningsfulla. Om den sökande avböjer ett erbjudande eller anvisning om 
arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program riskerar han/hon att drabbas av 
sanktioner genom nedsättning av eller avstängning från ersättning. Alla 
försäkringssystems grundtanke är att självförvållade försäkringsfall ej skall 
ersättas. Eftersom aktivitetskraven uppställer vissa krav betraktas en 
underlåtenhet att följa dessa krav som att den sökande är självförvållat ledig 
och inte ersättningsberättigad. Denna försäkringsmässiga utgångspunkt vägs 
vid utformningen av regelverket mot individens ekonomiska trygghet.  
 
De båda ländernas sanktionsregler liknar i huvudsak varandra med sina 
avstängnings- och uteslutningsregler. Ju mer klandervärt ett handlingssätt 
betraktas desto hårdare sanktioner utgår. Skillnaden länderna emellan ligger 
i sanktionssystemens variationsmöjligheter och därmed även hur 
sanktionerna kan anpassas efter olika, enligt aktivitetskraven, klandervärda 
beteenden.  
 
Den danska arbetslöshetsförsäkringen uppställer i huvudsak två sanktions-
medel nämligen avstängning och utvidgad avstängning. Vid självförvållad 
ledighet tillämpas endast möjligheten till avstängning. Den utvidgade 
avstängningen skall endast tillämpas vid situationer då sökanden lämnat 
oriktiga uppgifter. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen uppställer i 
huvudsak fyra sanktionsmedel nämligen nedsättning av, avstängning från, 
frånkännande och uteslutning ur a-kassan. Vid självförvållad ledighet 
tillämpas möjligheten till nedsättning och avstängning. Frånkännande och 
avstängning från a-kassan tillämpas, på samma sätt som den danska 
möjligheten till utvidgad avstängning, främst vid situationer då den sökande 
lämnat oriktiga uppgifter.  
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Personer som avvisat erbjudet arbete drabbas enligt den svenska 
försäkringen endast av nedsättning medan avstängningen aktualiseras när 
den sökande skiljts från sitt föregående arbete av självförvållade 
anledningar. Nedsättningsreglerna i den svenska försäkringen är en mildare 
form av avstängning där ersättningen fortsätter att utgå men på en lägre 
nivå. Den danska regleringen är i detta avseende mer kategorisk och hårdare 
vid bristande aktivitet genom att stänga av personen vid både bristande 
aktivitet och vid självförvållad arbetslöshet. 
 
När sökanden avslutat en anställning utan giltig anledning blir det dock 
frågan om avstängning enligt båda ländernas sanktionssystem. Även vid 
dessa situationer uppställer dock den svenska försäkringen fler sanktions-
möjligheter. Medan den danska försäkringen stänger av sökanden under tre 
veckor låter den svenska försäkringens avstängning sig vara styrd av om 
sökanden lämnat det tidigare arbetet utan giltig grund eller på grund av 
otillbörligt uppförande. De svenska avstängningsperioderna varierar mellan 
2-22 veckor för avstängning på grund av ogiltig grund och 4-33 veckor för 
avstängning på grund av otillbörlig uppförande. Någon motsvarighet till den 
svenska möjligheten att anpassa avstängningen efter hur klandervärt ett 
beteende anses vara finns inte i den danska försäkringen. Efter två 
avstängningar avstängs sökanden fullständigt från ersättningen i både 
Sverige och Danmark tills arbete skett i tillräcklig omfattning enligt de båda 
ländernas försäkringar.  
 

5.1.3 Ersättningsperiod och ersättningsnivåer 

Båda arbetslöshetsförsäkringarna låter ersättning utgå dels på en grundnivå, 
försäkringens golv, och dels på en högre inkomstrelaterad nivå. För att den 
svenska grundnivån skall utgå krävs, till skillnad från den danska 
grundnivån, inget uppfyllt medlemsvillkor. De inkomstrelaterade nivåerna 
låter sig ta hänsyn till den sökandes förutvarande inkomst med förbehåll för 
försäkringarnas fastställda maxbelopp, försäkringarnas tak. Den arbetslöse 
måste inom de båda arbetslöshetsförsäkringarna ha varit medlem i en a-
kassa under minst tolv månader och måste efter inträdet uppfylla 
arbetsvillkoret för att kunna ta del av den inkomstrelaterade ersättningen. 
 

5.1.3.1 Ersättningsperiod 
Sökanden som uppfyller de nationella kraven för rätt till ersättning erhåller i 
normalfallet dagpenning under fem dagar per vecka i en ersättningsperiod. 
Båda ländernas ersättning kan övergå från ersättning i form av dagpenning 
till ersättning i samband med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Medan en 
sådan övergång i Sverige medför att ersättningsperioden i princip är oändlig 
får den inga följder för ersättningsperiodens längd i Danmark.  
 
Den danska ersättningsperioden är 208 veckor och den svenska 60 veckor 
(300 dagar) med en möjlighet till förlängning med ytterligare 60 veckor. 
Sett till antalet veckor som ersättning utgår är den danska ersättnings-
perioden betydligt längre än den svenska. Till följd av den svenska 
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aktivitetsgarantin blir däremot ersättningsperioden obegränsad i tiden om 
den semantiska skillnaden mellan ersättning i form av dagpenning och 
ersättning i form av aktivitetsersättning frånses. Den danska 
ersättningsperiodens 208 veckor är däremot försäkringens yttersta gräns. 
Deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program kan inte på något sätt 
förlänga ersättningsperioden i den danska försäkringen. Istället dras tid för 
deltagande i arbetsmarknadspolitisk åtgärd med aktiveringsersättning bort 
enligt samma regler som för tid med dagpenning. Därefter är de arbetslösa i 
förekommande fall hänvisade till socialbidrag enligt den danska 
försäkringen.  
 
Samtidigt som den svenska ersättningsperioden genom aktivitetsgarantin 
blir generös i tiden begränsas sökandens möjlighet att återuppfylla arbets-
villkoret. Har väl en arbetslös person ingått i aktivitetsgarantin kan aldrig tid 
som ligger innan deltagandet i aktivitetsgarantin ingå vid uppfyllandet av ett 
nytt arbetsvillkor. Endast arbete inom ramen för aktivitetsgarantin eller ett 
arbete vid uppehåll i aktivitetsgarantin kan återkvalificera sökanden till 
arbetslöshetsförsäkringen. Medan de danska reglerna både poängterar den 
sökandes rätt och plikt till att delta i tidsbegränsad arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd, är den svenska aktivitetsgarantin, de jure, enbart en plikt till att vid 
anvisning delta i aktivitetsgarantin. Den svenska regleringen lämnar 
utrymme för arbetsförmedlingen att inplacera den sökande i aktivitets-
garantin efter en mycket kort tid av arbetslöshet. Inplacering skall ske om 
arbetsförmedlingen anser att det föreligger en risk för att sökanden kommer 
att bli långtidsarbetslös eller utförsäkrad. Resultatet blir att sökanden inte 
har någon annan möjlighet att återkvalificera sig till arbetslöshetsersättning 
förrän han/hon deltagit i aktivitetsgarantin under ett halvår. Genom de 
svenska reglerna kring aktivitetsgarantin ligger ersättningsrätten utanför den 
sökandes kontroll och förutsägbarheten för möjligheterna att återkvalificera 
sig är inte självklara för den enskilde.  
 

5.1.3.2 Ersättningsnivåer 
Vid jämförelsen av ersättningsnivåerna kommer både den svenska och den 
danska dagpenningen att omräknas till ersättning per månad. En månad är 
vid denna omräkning fyra veckor dvs. 20 ersättningsdagar. När den svenska 
dagpenningen eljest uppställs beräknas månadsersättningen utifrån en 
genomsnittlig ersättningsmånad dvs. 22 ersättningsdagar.370 Att en månad 
här räknas som 20 ersättningsdagar beror på det danska regelverket som 
uppställer en högsta- och lägstanivå per vecka och att en månads längd 
varierar. 
 
Den svenska grundnivån, tillika grundförsäkring, är 320 kronor/dag, dvs. 
6400 kronor/månad (5324 DKK). Den inkomstrelaterade försäkringen utgår 
med 80 % av den sökandes förutvarande inkomst med ett maxbelopp på 730 
kronor/dag, dvs. 14600 kronor/månad (12146 DKK), de första hundra 

                                                 
370 Se exv. http://www.aea.se/fos_ersattning_2.asp?sektion=forsakring&aktiv=4., kl. 11.35 
2003-10-23. 
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dagarna i ersättningsperioden och därefter 680 kronor/dag, dvs. 13600 
kronor/månad (11314 DKK).371 Den svenska försäkringens grundnivå 
minskas dock proportionellt för dem som inte arbetat heltid. Följaktligen 
kommer ingen heltidsarbetslös sökande som uppfyller arbetsvillkoret, 
oavsett om medlemsvillkoret är uppfyllt eller ej, att få mindre än 6400 
kronor/månad.  
 
Den danska grundnivån omfattar endast de medlemmar som är fulltids-
försäkrade och varit anställda på heltid under de senaste tre åren som 
föregått arbetslöshetens inträde. Genom denna begränsning omfattar den 
danska grundnivån, i motsatts till den svenska grundnivån, en mindre grupp 
än gruppen som omfattas av regleringen kring försäkringens tak. Den 
danska grundnivån är 10220 DKK/månad (12284 SEK). Den 
inkomstrelaterade försäkringen utgår med 90 % av den sökandes 
förutvarande inkomst med ett maxbelopp på 12460 DKK/månad (14977 
SEK) för heltidsförsäkrade och 8300 DKK/månad (9977 SEK) för 
deltidsförsäkrade. Eftersom den danska arbetslöshetsförsäkringen har en 
yttersta gräns och en grundnivå som stänger ute delar av arbetskraften 
riskerar långtidsarbetslösa och personer som inte kvalificerat sig till 
grundnivån att bli hänvisade till socialbidrag. Socialbidragsnivån varierar 
mellan 2542-10859 DKK/kalendermånad372 (3055-13053 SEK) beroende på 
sökandens ålder och försörjningsbörda där det lägsta beloppet avser unga 
under 25 år boende hos förälder.  
 
De båda arbetlöshetsförsäkringarnas tak är således jämnhöga för arbets-
tagare som arbetat heltid, 14600 SEK/månad i början av arbetslösheten 
respektive 13600 SEK/månad i Sverige och 14977 SEK/månad i Danmark. 
Den största skillnaden mellan de båda försäkringarnas ersättningsnivåer 
uppkommer för deltidsarbetande med en hög inkomst. Eftersom den danska 
försäkringen uppställer ett eget tak för deltidsförsäkrade blir ersättnings-
nivån låg för deltidsarbetande med en hög inkomst medan den svenska 
försäkringen låter taket vara lika för såväl deltidsarbetande som heltids-
arbetande. En arbetstagare som innan arbetslöshetens inträde exempelvis 
tjänat 20000 kronor/månad på en halvtidstjänst blir taket i den danska 
försäkringen 8300 DKK/månad (9977 SEK) medan taket i den svenska 
försäkringen under de första hundra dagarna blir 14600 kronor/månad. 
 
Huruvida grundnivåerna i de båda försäkringarna är kompatibla är tveksamt. 
Den svenska grundnivån innefattar genom frånvaron av medlemsvillkoret 
alla arbetstagare som uppfyller arbetsvillkor medan den danska grundnivån 
snarare är en schabloniserad beräkningsform för heltidsförsäkrade personer 
                                                 
371 Dagpenningen omräknad, med fem dagars ersättning/vecka, till ersättning under fyra 
veckor för komparationen. Kronkursen beräknad till 1,202 den 7/10 2003. 
http://www.svt.se/textv s. 230, kl. 13.51 2003-10-07. 
372 Observera att socialbidraget utgår med en fast nivå per kalendermånad oavsett 
månadens längd. Det föreligger följaktligen en skillnad mellan hur beräkningen av 
socialbidraget respektive dagpenningen här utförs. Den här angivna socialbidragsnivån är 
under i stort sett alla årets månader relativt sett högre än vad en kalendermånads ersättning 
med dagpenning skulle vara om den beräknats för varje enskild kalendermånad. 
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med 3 års heltidsanställning. Frånsett den avsevärt lägre täckningsgraden är 
den danska grundnivån betydligt högre än den svenska, 12284 SEK/månad i 
Danmark mot 6400 SEK/månad i Sverige.373 Skillnaden mellan den danska 
försäkringens golv och tak, för dem som omfattas av dem, är 2693 
SEK/månad vilket minskar inkomstbortfallsprincipen betydelse. Skillnaden 
i den svenska försäkringen är 8200 SEK/månad. Den danska 
ersättningsnivån varierar följaktligen inte speciellt mycket för stora grupper 
utan ersättningen ligger i ett intervall på 12284-14977 SEK/månad. Denna 
jämnhöga ersättningsnivå får Danmarks mycket omfattande reglering kring 
arbetslöshetsförsäkringen att framstå som ineffektiv, dvs. en omfattande och 
komplicerad reglering för i stort sett lika utfall, och till viss del oberättigad.  
 
Båda försäkringarnas maximinivå framstår som tämligen låg då båda 
staterna gör anspråk på att låta socialförsäkringarna vara grunden för en 
allmän välfärd. Följer inte försäkringens maximinivå samhällets löne-
utveckling är det en tidsfråga innan alla sökanden kvalificerar sig till 
maximinivån. Försäkringen blir i en sådan situation inte längre allmänt 
inkomstrelaterad utan en nivå för alla sökanden som uppfyller 
kvalificeringsnivån. I en sådan situation riskerar lagstiftaren att hög-
inkomsttagarna, som genom skattesedeln betalar en större del av välfärden 
än låginkomsttagarna, förlorar tilltron till arbetslöshetsförsäkringen och 
ansluter sig till privata försäkringsalternativ. Låter lagstiftaren denna 
process fortgå i alla de större offentliga försäkringarna äventyras förtroendet 
för välfärdsstaten.374

5.1.4 Krav på bosättning 

Både den svenska och den danska arbetslöshetsförsäkringen uppställer ett 
bosättningskrav för att arbetslöshetsförsäkringen skall bli tillämplig. 
Bosättningskravet har av tradition sin grund i att den sökande skall ha 
tillräcklig anknytning till de nationella arbetsmarknaderna för att anses 
skyddsvärd. De nationella bosättningskraven måste dock ge vika för EG-
rätten, vilket båda försäkringarna gör i olika former.  
 
Undantagsreglerna som tillkommit i arbetslöshetsförsäkringarna till följd av 
Sveriges och Danmarks medlemskap i EU är dock utformade på olika sätt. 
Den danska försäkringen försöker att implementera EG-rättens krav genom 
specifika nationella undantagsregler. Den svenska lösningen har varit att 
bibehålla bosättningskravet i den utsträckning som EG-rätten tillåter. EG-
rättens krav, som vidare behandlas i kapitel 6, är desamma oavsett om de 

                                                 
373 Där den bristande täckningsgraden får följden att socialbidraget aktualiseras får det 
anses utgöra grundnivån. Socialbidraget är i normalfallet för personer över 25 år 9823-
13053 SEK/kalendermånad. En jämförelse mellan det danska socialbidraget och den 
svenska grundnivån i arbetslöshetsförsäkringen kan inom ramen för förevarande uppsats 
inte bli kompatibel eftersom övriga såväl svenska som danska sociala bistånd frånses. 
374 Esping-Andersen, G., The three worlds of welfare capitalism (Cambridge 1990) s. 27 ff. 
Det svenska fackförbundet SACO erbjuder sina medlemmar en sådan utfyllande 
inkomstbortfallsförsäkring då 90 % av dess medlemmar tjänar mer än taket i 
arbetslöshetsförsäkringen. Se http://www.inkomstforsakring.com/, kl. 12.35 2003-10-23. 
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nationella försäkringarna själva kodifierar innehållet eller gör generella 
undantag för dem. Ändock är frånvaron av specifika undantagsregler inom 
den svenska försäkringen anmärkningsvärd. I en rättsstat är i allmänhet 
exaktare rättsregler att föredra framför generella undantag. Exakta regler 
bidrar till att ge regelverket högre legitimitet. Även om EG-rättens krav är 
desamma borde dess materiella innehåll kunna formuleras på ett bättre sätt 
även i den svenska arbetslöshetsförsäkringen.375

 

5.1.5 Grupper med svag förankring på arbetsmarknaden 

Eftersom en allt större del av befolkningen studerar allt längre medför 
arbetslöshetsförsäkringens traditionella princip om inkomstbortfall att denna 
grupp vid arbetslöshet riskerar att stå utan skydd. Båda försäkringarna 
bemöter denna problematik genom att göra undantag från kvalificerings-
reglerna för ifrågavarande grupp. Den danska arbetslöshetsförsäkringen har 
dessutom undantagsregler för värnpliktiga och specialregler för medlemmar 
under 25 år. De danska specialreglerna för medlemmar under 25 år är, till 
skillnad från studerandevillkoren, inte en uppmjukning av kvalificerings-
kraven utan en åtstramning av ersättningsreglerna och ett strängare 
aktivitetskrav. Medlemmar under 25 år har både en utvidgad rätt och 
skyldighet till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ersättningsnivån sätts ned 
för gruppen om de efter en fullgången arbetsmarknadspolitik åtgärd inte 
lyckas ta sig ur arbetslösheten utan måste genomgå ny åtgärd. 
 
Den danska försäkringen gör, till skillnad från den svenska försäkringen, 
inte avkall på medlemsvillkoret för studerande. Det danska studerande-
villkoret är istället endast ett uppmjukat arbetsvillkor. I Sverige behöver inte 
studerande behöver inte vara medlemmar av någon arbetslöshetskassa och 
inte förvärvsarbeta för att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringens 
grundnivå. Det danska studerandevillkoret förutsätter däremot att de 
studerande varit förutseende och ett år före utbildningens avslutande blivit 
medlemmar i en arbetslöshetskassa.  
 
Eftersom de danska studerandereglerna inte gör avkall på arbetslöshets-
försäkringens kvalificeringsregler, utan endast mjukar upp arbetsvillkoret 
och gör undantag i huvudreglerna, blir regleringen mycket omfattande i 
jämförelse med det svenska studerandevillkoret. Det är frågan om 
undantagsregler för medlemsvillkoret, arbetsvillkoret, dagpenningperioden 
och ersättningsnivån. Jämför med diskussionen kring den danska 
försäkringens oflexibla systematik i kapitel 5.1.1.2. 
 
Ersättningsnivån för de som kvalificerat sig med studier är i Sverige 
detsamma som försäkringens grundnivå, 6400 kronor/månad (5324 DKK), 
med undantag för den stadgade karenstiden på tre månader. Den danska 
ersättningen utgår med 10220 kronor/månad (12284 SEK) för heltids-
försäkrade och 6800 kronor/månad (8174 SEK) för deltidsförsäkrade efter 

                                                 
375 Jmf. Peczenik a.a. s. 11 ff. Peczenik behandlar de allmänna rättssäkerhetsgrunderna. 
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en månads karenstid.376 Trots de omfattande danska reglerna, och den 
eventuella problematik som medlemsvillkoret kan medföra för gruppen 
studenter, medför den danska regleringen en högre ersättningsnivå för 
färdigutbildade studenter som inte lyckats erhålla anställning. En sådan 
högre, i jämförelse med Sverige, ekonomisk trygghet kan medföra att den 
ekonomiska osäkerheten kring studier, som i sin tur kan påverka 
incitamentet att studera negativt, blir mindre vilket kan medföra att även 
andra grupper i samhället än unga personer vågar påbörja en längre 
utbildning. I praktiken kan dock de svenska reglerna med maximalt sju års 
överhoppningsbar tid få samma följder, men de förutsätter att sökanden 
innan utbildningens början haft ett arbete och en tämligen hög inkomst för 
att nå upp till den danska nivån.377  
 

5.1.6 Deltidsarbetslöshet 

Båda länderna försöker bemöta den stora missbrukspotentialen av 
ersättningsrätten vid deltidsarbetslöshet. Metoden är att på olika sätt försöka 
begränsa sökandens ersättningsrätt. Begräsningsreglerna har fått olika 
utformning i de båda länderna.  
 
Den svenska försäkringen hanterar problematiken genom en begränsnings-
regel på 300 utbetalningsdagar, en ökad granskning av ersättningsrätten och 
framför allt genom reglerna i aktivitetsgarantin. Även deltidsarbetslösa 
sökanden kan bli anvisade en plats i aktivitetsgarantin. Arbetsvillkoret 
uppfylls vid återkvalificering till den svenska försäkringen, efter inplacering 
i aktivitetsgarantin, endast med arbete eller aktivitet inom ramen för 
aktivitetsgarantin. Den sökande kan mer eller mindre tvingas till sådan 
aktivering. Den som arbetat deltid och inte deltagit i aktivitetsgarantin 
kommer att få sin normalarbetstid sänkt och därmed också sin arbetslöshets-
ersättning. 
 
Eftersom de svenska reglerna lämnar utrymme för en omfattande aktivering 
kan sökanden vid sådana situationer inte uppbära deltidsersättning utan 
motprestation och endast de arbetstagare som är genuint deltidsarbetslösa 
kommer under sådana omständigheter att fortsätta uppbära ersättning. Hur 
tillämpningen ser ut i praktiken behandlas inte i förevarande uppsats, men 
om möjligheterna till ingripande aktivering som reglerna erbjuder tillämpas 
i praktiken torde de vara en effektiv lösning på missbrukspotentialen vid 
deltidsarbetslöshet.  
 
Den danska lösningen på missbrukspotentialen vid deltidsarbetslöshet består 
endast av en begräsningsregel av ersättningsperioden på 52 utbetalnings-
veckor. Genom särskilda frigörelseattester, som endast gäller heltids-
försäkrade, frångås dock den begränsade ersättningsperioden. Tanken är att 

                                                 
376 Med ersättning per månad avses här ersättning under fyra veckor. 
377 Det skulle krävas en tidigare inkomst på 15355 kronor/månad (beräknat enligt fyra 
veckor) för att nå upp till den danska nivån för studerande. 
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arbetstagare utan frigörelseattest har en fast anknytning till en arbetsgivare 
och därmed inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Systemet 
med frigörelseattester förutsätter en god tillgång på arbeten och en aktiv 
förmedling av arbetsförmedlingen för att gruppen av sökande som 
missbrukar försäkringen skall reduceras. Men regleringen kring frigörelse-
attester medför även att arbetstagaren har en reell möjlighet att binda sig till 
en arbetsgivare under 52 utbetalningsveckor. Någon sådan möjlighet finns 
inte i den svenska försäkringen där ingen deltidsarbetslös får binda sig till 
deltidsarbete. 
 
Båda länderna begränsar följaktligen ersättningsperioden för deltids-
arbetslösa genom direkta begränsningsregler. Till de båda ländernas 
begränsningsregler av ersättningsperioden finns en möjlighet för de sökande 
att säga upp sina deltidsanställningar och bli arbetslösa på heltid. Det är 
först efter en sådan uppsägning som sökanden blir underkastad 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den danska försäkringen. Visserligen 
måste den deltidsarbetslöse under hela arbetslösheten uppfylla de övriga 
danska aktivitetskraven men frånvaron av det kanske mest ingripande kravet 
- kravet på aktivering genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder - får gruppen 
av deltidarbetslösa arbetstagare med frigörelseattest, vid en lågkonjunktur 
med låg tillgång på arbetstillfällen, att kunna arbeta på nedsatt tid till en 
sammanlagt högre ersättning. Detta lämnar utrymme för missbruk av 
arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt kräver de svenska begränsnings-
reglerna att regelverket inom ramen för aktivitetsgarantin verkligen utnyttjas 
för att omställningen skall stimuleras.  
 

5.1.7 Egenföretagare 

Även i regleringen kring egenföretagares rätt till arbetslöshetsersättning är  
den danska försäkringen väldigt omfattande. Orsaken är den danska 
försäkringens bibehållande av en gammal struktur, se diskussionen därom 
ovan i kapitel 5.1.1.2. Följaktligen finns en undantagsreglering för reglerna 
rörande kvalificering till arbetslöshetsersättning, ersättningsperioden och 
beräkningen av ersättningsnivån. Därutöver har den danska arbetslöshets-
försäkringens struktur med godkända personkategorier och arbetsperioder 
medfört en särskild reglering för sökanden som tidigare både varit egen-
företagare och löntagare. En sådan reglering är inte nödvändig i den svenska 
arbetslöshetsförsäkringen då personen i Sverige blir försäkrad och inte som 
i Danmark försäkrad som antingen löntagare på heltid, löntagare på deltid, 
egenföretagare på heltid eller egenföretagare på deltid i kombination med 
löntagare på deltid. Även den svenska försäkringen uppställer visserligen 
specialregler för egenföretagare, med det är främst frågan om förenklings-
regler vid beräkning av ersättningsnivån.  
 
Resultatet av de båda ländernas regelverk för egenföretagare uppvisar dock 
många likheter. Egenföretagaren skall vara arbetslös genom att 
verksamheten i det egna företaget fullständigt skall ha upphört och 
ersättning utgår enligt de regler som gäller för löntagare.  
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Trots att arbetslöshetsförsäkringen inte skall utgöra ett företagsstöd för 
mindre lönsamma företag uppställer båda försäkringarna, förutom ersättning 
vid fullständig arbetslöshet, en tillfällig arbetslöshetsersättning vid tillfälligt 
avbrott i driften av det egna företaget. Den svenska tillfälliga ersättnings-
rätten kan endast utnyttjas en gång medan den danska medger ersättning vid 
ett flertal tillfällen samtidigt som den uppställer hårdare kvalificerings-
villkor. 
 

5.1.8 Sammantagen komparation 

Den svenska och den danska arbetslöshetsförsäkringen uppvisar många 
likheter såväl i organiseringen av försäkringen som i sina normativa 
uppbyggnader. De bygger båda på facklig uppdelning och administreras av 
fristående a-kassor. Det finns en möjlighet för såväl arbetstagare som 
egenföretagare att bli försäkrade. Bägge arbetslöshetsförsäkringarna 
erbjuder dels en ersättning på grundnivå och dels en ersättning på en högre 
inkomstrelaterad nivå. 
 
Den svenska ersättningen på grundnivå riktar sig främst till dem som inte 
riktigt etablerat sig på arbetsmarknaden medan den inkomstrelaterade 
ersättningen är kopplad till fast etablerade arbetstagare genom mer 
svåruppfyllda kvalificeringsvillkor. Den danska försäkringen gör däremot 
inget avkall på medlemsvillkoret utan försöker istället med hjälp av 
undantag från kvalificeringsvillkoren att få försäkringen att omfatta även 
dem som inte riktigt etablerat sig på arbetsmarknaden. I de båda ländernas 
medlems- och arbetsvillkor poängteras kravet på en anknytning till arbets-
marknaden för att kunna bli försäkrad. I aktivitetskraven och sanktions-
möjligheterna uppställs likartade krav i de båda länderna med krav på 
geografisk mobilitet, individuella handlingsplaner och liknande påföljder 
vid bristande aktivitet. 
 
Trots dessa gemensamma strukturella utgångspunkter uppvisar de båda 
arbetslöshetsförsäkringarna även skillnader. Skillnaderna uppträder först vid 
en närmre granskning av den normativa strukturen.  
 

5.2 Analys 

Sveriges och Danmarks arbetslöshetsförsäkringar uppvisar förutom 
gemensamma strukturella utgångspunkter även gemensamma principiella 
utgångspunkter. Varje principiell utgångspunkt kan, utifrån sin syn på hur 
regleringen av arbetslöshetsförsäkringen skall vara utformad, placeras på 
det i kapitel 1 uppställda normativa fältet. De gemensamma principiella 
utgångspunkterna för den svenska respektive den danska arbetslöshets-
försäkringen var: 

 90



 
1. Omställning. 
2. Skydd mot inkomstbortfall. 
3. Legitimitet och begriplighet. 
4. Försäkringsmässighet. 
5. Hög täckningsgrad. 
6. Flexibilitet. 
7. Stabilitet. 
8. Grundtrygghet. 

 
 
Som komparationen tidigare åskådliggjort uppvisar de två arbetslöshets-
försäkringarnas regelverk, trots de gemensamma principiella och 
strukturella utgångspunkterna, en del olikheter. För varje rättslig skillnad 
mellan länderna föreligger en diskrepans rörande utsträckningen av hur 
mycket lagstiftaren låtit sig påverkas av de olika principiella 
utgångspunkterna. De båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar tillmäter 
följaktligen de gemensamma principiella utgångspunkterna olika mycket 
vikt. Eftersom de principiella utgångspunkterna kan placeras på det 
normativa fältet har lagstiftaren påverkats mer eller mindre av de olika 
koherenta synsätten på hur samhället skall vara utformat. Lagstiftaren har 
således påverkats olika mycket av de olika polerna på det normativa fältet. 
De gemensamma principiella utgångspunkterna kan, med undantag av de 
för rättsäkerheten ömmande, tillika svårplacerbara, kraven på legitimitet och 
begriplighet, placeras under hemmahörande mönster på det normativa fältet 
enligt följande: 
 

Det marknadsfunktionella mönstret 
       - Omställning 
       - Flexibilitet 
       - Försäkringsmässighet 
 
 
 
 
 

Rättvis fördelning       Skydd för etablerad position  
- Hög täckningsgrad        - Skydd mot inkomstbortfall 
- Grundtrygghet         - Stabilitet 

 
Varje pols syn på rätten försöker likt en magnet att dra arbetslöshets-
försäkringen till sig och påverka dess utformning enligt sin uppfattning om 
hur rätten skall vara utformad. Vissa av arbetslöshetsförsäkringarnas 
principiella utgångspunkter går samman och förutsätter varandra. Samtidigt 
är vissa hänsyn svårförenliga, till exempel kravet på inkomsttrygghet visavi 
kravet på omställning.  
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Genom att lyfta fram skillnaderna som uppträder vid en granskning av den 
gemensamma strukturens regelverk åskådliggörs följaktligen de olika 
polernas inverkan på de båda arbetslöshetsförsäkringarna.  
 
Vid redogörelsen för det normativa fältets olika polers inverkan på den 
gemensamma systematiken kommer inte regleringen kring bosättnings-
kraven att behandlas. De nationella bosättningskraven kan visserligen också 
inplaceras på ett normativt fält. Men det är främst ett annat fält där 
nationella bosättningskrav står i konflikt med det EG-rättsliga mönster som 
syftar till integration. Eftersom EG-rätten, inom sitt kompetensområde, går 
före de nationella kraven hänvisas läsaren till nästkommande kapitels 
redogörelse för lagvalsreglerna.  
 
Lagstiftaren ser naturligtvis risken för missbruk av arbetslöshets-
försäkringens kvalificeringsregler och ersättningsregler om regelverket görs 
för generöst. Om kraven på rättvis fördelning och skyddet för etablerad 
position genom inkomstbortfallsprincipen tillmäts för stor betydelse 
aktualiseras problemen med moral hazard. Arbetslöshetsförsäkringen skulle 
i sådana fall kunna missbrukas och fungera som en löneutfyllnad. Skulle 
arbetsvillkoret slopas helt, kommer antalet ersatta arbetslöshetsdagar att 
stiga. Kretsen av ersättningsberättigade arbetslösa måste följaktligen på ett 
eller annat sätt begränsas.  
 
Problemen med moral hazard kräver en selektiv reglering för sin lösning, 
men samtidigt måste arbetslöshetsförsäkringen ha en bred legitimitet i 
samhället både hos de arbetslösa och hos dem som finansierar den. 
Legitimitetskravet förutsätter att alla behandlas lika, samtidigt som 
arbetslöshetsförsäkringarna tar hänsyn till att de individuella förhållandena 
varierar. Både den danska och den svenska arbetslöshetsförsäkringens 
aktivitetskrav och inkomstbortfallsprincip vittnar om tanken på att så länge 
kraven på de arbetssökande är höga kan kompensationsgraden likaså vara 
tämligen hög. Lösningen av moral hazard-problemen har blivit en selektiv 
reglering genom kvalificeringskraven förenat med krav på motprestationer 
från de sökande som uppbär ersättning. 
 

5.2.1 Kvalificeringskrav 

Det svenska arbetsvillkorets krav på halvtidstjänstgöring under viss tid 
åskådliggör tanken om att det krävs en tillräcklig anknytning till arbets-
marknaden för att ersättning skall utgå. Detta är ett uttryck för att det krävs 
någon form av intjänande för att ersättning skall utgå. För det svenska 
arbetsvillkoret är det dock inte frågan om ett ekonomiskt marknads-
funktionellt krav på intjänande, då även personer med sysselsättning 
understigande halvtidstjänstgöring via skattesedeln finansierar 
arbetslöshetsförsäkringen. Istället är det ett socialt intjänandekrav enligt 
mönstret skydd för etablerad position. De som arbetar mindre än halvtid 
eller under kortare perioder är enligt lagstiftarens mening inte tillräckligt 
anknutna till arbetsmarknaden och därmed inte skyddsvärda. Följaktligen är 
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den av problemen med moral hazard förändrade principen om skydd vid 
inkomstbortfall även kompletterad med ett socialt krav på intjänande i den 
svenska försäkringen.  
 
Frågan är om inte den sociala intjänandeprincipen har tillmäts för stor vikt 
vid de svenska kvalificeringsreglernas utformning så att vissa flexibelt 
anställda arbetstagare stängs ute från ersättningsrätten. Detta medför också 
att det av EU och ILO uppmärksammade marknadsfunktionella kravet på 
flexibilitet och omställning motarbetas. Incitamenten för att vilja arbeta 
atypiskt minskar. Risken med ett sådant arbetsvillkor är att arbetslöshets-
försäkringens täckningsgrad blir beroende av konjunkturen. Vid hög-
konjunktur och låg arbetslöshet tenderar täckningsgraden att gå upp medan 
den vid en konjunkturnedgång går ned. Detta motverkar kravet på ett stabilt 
system med hög täckningsgrad. I ett sådant system delas arbetsmarknaden 
under en konjunkturnedgång upp mellan de som ingår i den och omfattas av 
trygghetsreglerna och de som inte gör det, vilket varken arbetsgivarna eller 
arbetstagarna är betjänta av. Dessutom talar försäkringsmässiga krav för att 
skyddet för inkomstbortfall vid arbetslöshet skall vara proportionellt lika för 
alla grupper då ungefär proportionellt lika stor del av inkomsten via 
skattesedeln sätts undan för finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 
även om den beskattningsbara inkomsten härstammar från en anställning 
som understiger halvtid eller en anställning vars inkomst överstiger 
försäkringens tak.  
 
Även de danska kvalificeringsreglerna exkluderar vissa arbetstagare. Till 
skillnad från i Sverige är det främst frågan om arbetstagare som varit på 
arbetsmarknaden under en kort tid och i ringa omfattning. Arbetstagare som 
har varit på arbetsmarknaden under en kort tid men i hög omfattning 
omfattas dock fortare. Denna kvalificeringstidsproportionalitet, som den 
danska försäkringen uppvisar, är i sig ett starkt uttryck för skyddet för 
etablerad position. Härigenom tillgodoses på ett bättre sett även de 
marknadsfunktionella kraven på flexibel arbetskraft och en flexibel 
arbetslöshetsförsäkring. Parallellt därmed uppvisar dock den danska 
försäkringen genom sin oflexibla systematik en komponent som motverkar 
det marknadsfunktionella kravet på flexibilitet.  
 
Avvägningen mellan de sociala rättvisekraven på hög täckningsgrad och 
grundtrygghet och det marknadsfunktionella kravet på flexibilitet har i 
Sverige istället resulterat i tudelningen av försäkringen. För att tillmötesgå 
kraven på hög täckningsgrad och grundtrygghet uppställer den svenska 
grundförsäkringen inget medlemsvillkor. Den danska försäkringen är 
avseende täckningsgraden mer försäkringsmässigt inriktad genom att hela 
försäkringen är frivillig.  
 
De danska kvalificeringskraven uppvisar en starkare inverkan från de 
marknadsfunktionella kraven än vad de svenska gör. De svenska 
kvalificeringskraven har istället tagit starkare intryck från ett socialt krav på 
intjänande enligt en i sig oflexibel uppfattning av vilka arbeten som är 
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skyddsvärda och det sociala rättvisekravet på hög täckningsgrad genom att 
bortse från medlemsvillkoret för grundersättning.  
 

5.2.2 Krav för att behålla rätten till ersättning/aktivitetskrav 

Det är främst i aktivitetskraven som de båda ländernas försäkringar uppvisar 
en påverkan av det marknadsfunktionella kravet på omställning. De 
individuella handlingsplanerna är ett uttryck för försäkringsmässiga krav. 
Genom att upprätta en individuell handlingsplan åskådliggörs arbetslöshets-
försäkringens krav likt förpliktelserna i en kontraktssituation.  
 
Genom att det svenska begreppet lämpligt arbete, till skillnad från det 
danska begreppet rimligt arbete, låter personliga omständigheter beaktas 
redan vid fastställandet av hur stor yrkesmässig omställning som ska 
stimuleras har kraven på omställning mjukas upp av bevarandehänsyn 
hänförliga till mönstret skydd för etablerad position. Det danska begreppet 
rimligt arbete ligger närmre det marknadsfunktionella kravet på omställning 
genom att vissa arbetstagare kan tvingas att gå upp i arbetstid. 
 
De båda ländernas krav på geografisk mobilitet låter i detta avseende kraven 
på omställning få stå tillbaka för bevarandehänsyn hörande till mönstret 
skydd för etablerad position, i detta fall boendeorten. Här finns även inslag 
av rättvis fördelning då förekomsten av barn har betydelse.  
 
För sanktionssystemens vidkommande stimulerar dock de svenska 
möjligheterna att anpassa sanktionerna efter hur klandervärd den bristande 
aktiviteten anses vara, vid effektivt utnyttjande, omställning på ett mer 
ingripande sätt än vad de danska, tämligen statiska, sanktionerna gör.  
 

5.2.3 Ersättningsperiod och ersättningsnivåer 

Det strikt ekonomiska incitamentet till omställning aktualiseras i 
ersättningsperiodens längd och dess ersättningsnivåer. Det ekonomiska 
incitamentets nödvändighet minskar dock om aktivitetskraven är hårda. 
Följaktligen kan arbetslöshetsförsäkringens missbrukspotential minskas 
både genom aktivitetskraven och reglerna kring ersättningsperioden och 
ersättningsnivåerna. Ur effektivitetshänseende krävs följaktligen antingen 
hårda aktivitetskrav eller strama ersättningsregler. Är ersättningsreglerna 
strama blir aktivitetskraven obehövliga och vice versa. Utgångspunkten för 
såväl den svenska som den danska allmänna välfärdsstaten är dock att 
omställning inte främst skall främjas genom strama ersättningsregler utan 
istället genom aktivitetskraven. Inkomstbortfallsprincipen är fast förankrad i 
de båda länderna. Icke desto mindre får utformningen av ersättningsreglerna 
med tämligen låga tak följden att inkomstbortfallsprincipens betydelse 
avtar. Istället får reglernas tillämpning fördelningseffekter som ligger 
närmare mönstret rättvis fördelning. Effekten blir sådan eftersom alla 
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arbetslösas ersättning i stort sett ligger på samma nivå oavsett tidigare 
inkomst. I Danmark har denna utveckling gått längre än i Sverige.  
 
De danska ersättningsnivåerna är dock förmånligare för dem som befunnit 
sig på arbetsmarknaden en längre tid och haft en låg inkomst. Båda 
ländernas ersättningstak är likartade men genom den jämförelsevis höga 
danska grundnivån framkommer ett starkare skydd för etablerad position, på 
bekostnad av kravet på omställning, för sökanden vars inkomst varit lägre 
än försäkringens tak. Samtidigt är den höga grundnivån ett uttryck för 
grundtrygghet enligt kraven på rättvis fördelning genom att arbetslöshets-
försäkringen blir ett transfereringsinstrument till förmån för dem med låg 
inkomst. De tämligen låga taken som båda försäkringarna uppvisar får 
inkomstbortfallsprincipens krav på att proportionellt sett lika ersättning 
skall utgå till alla att urholkas. Om inte försäkringens tak följer samhällets 
löneutveckling blir hela försäkringen i slutändan en grundförsäkring. Istället 
blir det ekonomiska incitamentet till omställning starkare för sökanden som 
tidigare haft en hög inkomst och privata försäkringsalternativ uppstår i dess 
kölvatten. Därigenom ökar det marknadsfunktionella mönstrets inverkan.  
 
Ersättningsperiodens längd varierar kraftigt mellan de båda länderna. Den 
svenska genom aktivitetsgarantin reella frånvaron av en yttersta gräns för 
utbetalandet av ersättning är ett starkt uttryck för mönstret skydd för 
etablerad position men också i viss mån ett utryck för rättvis fördelning. 
Genom att den danska försäkringen uppställer en yttersta gräns uppkommer, 
vid en jämförelse med den svenska försäkringen, stramare ersättningsregler 
eftersom ersättningen blir lika med noll när försäkringens yttersta gräns 
nåtts. Således uppställer den danska försäkringen jämförelsevis både 
stramare ersättningsregler och hårdare aktivitetskrav. Följaktligen är även 
de danska reglerna rörande ersättningsperioden i högre omfattning 
påverkade av det marknadsfunktionella mönstret medan de svenska reglerna 
är mer påverkade av de sociala mönstren. 
 

5.2.4 Grupper med svag förankring på arbetsmarknaden 

Täckningsgraden som arbetslöshetsförsäkringarna medger för grupper med 
svag förankring på arbetsmarknaden avslöjar hur stor inverkan både de 
sociala rättvisekraven på hög täckningsgrad och grundtrygghet och det 
marknadsfunktionella kravet på ett flexibelt försäkringssystem tillmäts.  
 
Det svenska studerandevillkoret tillmötesgår genom sin utformning 
flexibilitetskravet genom att slopa medlemsvillkoret och göra avkall på 
arbetsvillkoret. Därigenom tillmötesgås det marknadsfunktionella kravet på 
flexibilitet och det sociala rättvisekravet på hög täckningsgrad. Den danska 
regleringen tillmötesgår kraven genom att endast göra avkall på arbets-
villkoret. Således krävs mer förutseende av studenterna enligt den danska 
försäkringen. Härigenom får det marknadsfunktionella kravet på 
försäkringsmässighet ett större utrymme vid utformningen av de danska 
kvalificeringsreglerna. Genom sin förhållandevis generösa ersättningsnivå 
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uppvisar dock den danska försäkringen starkare hänsyn till kravet på 
grundtrygghet än den svenska. I detta avseende tar alltså den danska 
regleringen större hänsyn till rättvis fördelning.  
 

5.2.5 Deltidsarbetslöshet 

De stora potentiella moral hazard-problemen som uppkommer för 
arbetslöshetsförsäkringen i samband med deltidsarbetslöshet bemöts i de 
båda länderna på olika sätt. Genom att de båda försäkringarna medger 
ersättning vid deltidsarbetslöshet uppvisas ett uttryck för inkomstbortfalls-
principen. Hade det marknadsfunktionella kravet på omställning tillämpats 
fullt ut skulle i många fall ingen ersättning utgå vid deltidsarbetslöshet.  
 
Den svenska lösningsmodellen, som arbetslöshetsförsäkringen, de jure, 
uppställer med aktivitetsgarantin som garant för att sökanden inte skall 
kunna uppbära full ersättning utan krav på sysselsättning, är en lösnings-
modell som ligger innanför skyddet för etablerad position.378 Aktivitets-
garantin medför, de jure, att endast de som genuint är beredda att bibehålla 
sin etablerade position som heltidsanställd erhåller ersättning.379 Den danska 
lösningsmodellen med frigörelseattester får det utgångsmässiga kravet på 
omställning att stå tillbaka till förmån för det direkta skyddet för etablerad 
position under 52 utbetalningsveckor för deltidsarbetande.  
 
Både de danska och svenska reglerna rörande deltidsarbetslöshet poängterar 
således i huvudsak ett upprätthållande av skyddet för etablerad position. 
Regleringarna möjliggör deltidsarbete med bibehållen ersättning.  
 

5.2.6 Egenföretagare 

Det sociala rättvisekravet har tillmötesgåtts genom att även arbetsformen 
egenföretagsamhet omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. De båda 
ländernas reglering för egenföretagares rätt till ersättning ur 
arbetslöshetsförsäkringen får i huvudsak liknande följder som löntagarnas. 
Följaktligen är även de normativa mönstrens inverkan för egenföretagares 
ersättningsrätt likartad deras inverkan på löntagares ersättningsrätt. 
Praktiska svårheter som uppstår genom att företagaren själv, till skillnad 
från arbetstagarna, kontrollerar sitt arbetsutbud och beslutar om sin 
arbetslöshet förklarar skillnaden i försäkringarnas konstruktion.  
 

                                                 
378 Aktivitetsgarantin som sysselsättning är i sig ett uttryck för en strävan till omställning. 
Här diskuteras istället aktivitetsgarantins inverkan på ersättningsperioden för gruppen 
deltidsarbetslösa.  
379 Tillämpningen av aktivitetsgarantin ligger utanför förevarande uppsats. Resonemanget 
bygger på att regelverket som uppställs de facto utnyttjas. 
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5.2.7 Sammanställning av arbetlöshetsförsäkringarnas 
placering på det normativa fältet 

Alla tre normativa grundmönster återfinns i båda ländernas arbetslöshets-
försäkringar. Båda försäkringarna låter sig vara starkt påverkade av skyddet 
för etablerad position vilket främst kommer till uttryck i inkomstbortfalls-
principen. Den svenska försäkringen låter inverkan från mönstret skydd från 
etablerad position vara påtagligare främst genom det förmånliga ersättnings-
taket för deltidsarbetande. De marknadsfunktionella kraven kommer 
tydligast till uttryck i det danska begreppet rimligt arbete som poängterar 
pliktsidan på ett mer ingripande sätt än det svenska begreppet lämpligt 
arbete. Samtidigt tar den danska försäkringen mer sociala rättvisehänsyn 
genom sin höga grundnivå. Den svenska försäkringen tar främst sociala 
rättvisehänsyn genom skyddet mot utförsäkring.  
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6 EU och den sociala rätten 

6.1 Den sociala rättens ställning i 
gemenskapsrätten 

Socialförsäkringar är ett rättsområde som är starkt knutet till nationellt 
självbestämmande. Icke desto mindre aktualiseras socialförsäkringsrättsliga 
frågor på gemenskapsnivå när de rör den gemensamma marknaden. Viss 
normgivningskompetens har dessutom givits gemenskapen genom artiklarna 
13 och 94-96 EGF och genom införlivandet av avtalet om socialpolitik i 
fördraget.380 EG-rätten gör sig också påmind indirekt genom 
bestämmelserna om fri rörlighet och konkurrensrätt.  
 
De nationella sociala normernas vikt framträder inom EG-rätten i den 
avvägning som sker mellan värdet av fri rörlighet och motstående nationella 
normer. I sin praxis rörande fri rörlighet visar EG-domstolen att marknads-
lagstiftning och sociallagstiftning är lagar på samma nivå. I varje enskilt fall 
krävs en proportionalitetsbedömning.381

 
EU skall endast lagstifta i sådant som bäst löses på gemenskapsnivå i alla 
regleringar som påverkar den gemensamma marknaden. En viktig del är att 
alla arbetstagare måste få tillgång till hela gemenskapen utan att 
diskrimineras. Som en konsekvens därav tar gemenskapen vid sociala 
överväganden främst sikte på arbetstagarna och inte alla unions-
medborgare.382

 
Inom rättsvetenskapen har det höjts röster för att gemenskapen skall ges 
kompetens som innefattar fler än enbart arbetstagare samt att den sociala 
stadgan från 1989 skall införlivas i fördraget som en form av social 
konstitution.383 Steg i denna riktning har, genom Maastricht- och 
Amsterdamfördragen, tagits genom införandet av europeiskt 
medborgarskap. Gemenskapens rent ekonomiska utgångspunkt där 
arbetstagare mer eller mindre ses som en produktionsfaktor har förändrats 
till ett mer nyanserat synsätt där sociala följder av den fria rörligheten 
tillmäts vikt.384 Den Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna är ytterligare ett steg i denna riktning.385 Stadgan innefattar alla 
unionsmedborgare och inte enbart arbetstagare och erkänner rätten till ett 

                                                 
380 Se artiklarna 136-148 EGF och Pennings, F., Introduction to European Social Security 
Law (The Hague 2001) s. 4 ff. 
381 Norberg a.a. s. 220 f. 
382 Se artiklarna 136-137 EGF och jmf. Pennings a.a. s. 20 ff. 
383 Bercusson m.fl., E.L.J. 3 (1997) s. 204 f. och Schulte, B., E.J.S.S. 1 (1999) s. 26 ff. 
384 Craig och de Burca, EU law (Oxford 1998) s. 664 f. 
385 Den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. EGT nr C 364, 
18.12.2000 s. 1-22. Observera att stadgan är publicerad i C-serien där endast information, 
förberedande handlingar, yttranden och rekommendationer publiceras. 
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garanterat skydd vid händelse av arbetslöshet.386 Stadgan antogs som en 
politisk deklaration och ger inte unionen någon ny kompetens. Den kan 
dock, i enlighet med as-if doktrinen, ses som ett första steg mot en framtida 
konstitutionalisering av fördragen.387 Med tanke på gemenskapens vidare 
utveckling blir därför stadgans erkännande av arbetslöshetsunderstöd 
intressant inför framtiden. 
 
Vid Europeiska rådets konferens i Dublin antogs Dublinförklaringen om 
sysselsättningen, som också är just en förklaring och inget positivt 
tvingande rättsmedel. Rådet betonade bland annat behovet av att göra de 
sociala trygghetssystemen förmånligare för sysselsättningen genom att 
utveckla ”sociala trygghetssystem som är möjliga att anpassa till nya 
mönster i arbetslivet och som kan ge ett lämpligt skydd för dem som är 
sysselsatta i sådana arbetsformer”.388

 
Inom EG-rätten utkristalliseras oavsett kompetensbakgrund förbud mot 
diskriminerings i olika former. I ingressen till den sociala stadgan åtar sig 
medlemsstaterna att bekämpa olika former av diskriminering i en anda av 
solidaritet för att motverka alla former av social utestängning. Det är inom 
det smala men potentiellt utvecklingsbenägna kompetensområdet för social 
trygghet som gränsgångarreglerna för arbetstagare hör hemma.  
 

6.2 Systematiken i förordning 1408/71 

Gemenskapen stadgar inget om miniminivåer avseende pensioner, sjuk-
försäkringar eller arbetslöshetsförsäkringar. Men medlemsstaternas själv-
bestämmande är dock de facto inskränkt genom arbetstagares fördrags-
grundade rätt till fri rörlighet. Den fria rörligheten för arbetstagare innefattar 
ett förbud mot diskriminering på grund av nationalitet vad gäller 
anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor.389 För att 
realisera diskrimineringsförbudet och reellt uppfylla arbetstagares rätt till fri 
rörlighet har Rådet givits kompetens att vid enhällighet besluta om åtgärder 
inom den sociala trygghetens område.390 Dessa åtgärder skall särskilt bestå 
av att införa ett system som låter migrerande arbetstagare och deras familje-
medlemmar sammanlägga försäkringsperioder i olika länder och exportera 
sina förmåner. Kompetensen sträcker sig dock inte längre än att Rådet får 
vidta åtgärder för att koordinera medlemsstaternas sociala trygghetssystem 
och inte att harmonisera dem som eljest är brukligt. Kort sagt skall 
arbetstagare ha rätt till att få del av sociala förmåner på ett icke-
diskriminerande sätt utan att för den skull de nationella systemen skall 
förlora sina särdrag.  
 
                                                 
386 Artikel 34 Den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
387 de Burca, G., E.L.Rev. 26 (2001) s. 126 ff. och Gunvén, L., ERT 15 (2001). 
388 Dublinförklaringen om sysselsättningen finns med som bilaga (II) till ordförandeskapets 
slutsatser, http://ue.eu.int/sv/Info/eurocouncil/index.htm., kl. 01.36 2003-01-13. 
389 Artikel 39 EGF. 
390 Artikel 42 EGF. 
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Icke-diskrimineringsprincipen har sekundärrättsligt kommit till uttryck i 
Rådets förordning 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet som tillförsäkrar 
migrerande arbetstagare inklusive familjemedlemmar samma nationella 
sociala förmåner som tillkommer nationella arbetstagare.  
 
Av särskilt intresse är dock förordning 1408/71 som just, i enlighet med 
artikel 42 EGF, koordinerar de olika ländernas nationella system för sociala 
trygghetsförmåner för att förbättra arbetstagares, egenföretagares och deras 
familjemedlemmars levnadsstandard och anställningstrygghet så att den fria 
rörligheten främjas. Likabehandlingsprincipen, diskrimineringsskyddet och 
exportabilitetsprincipen är förordningens grundprinciper och de skall 
främjas genom att arbete i andra länder skall tillgodoräknas och/eller 
sammanräknas för att nationella kvalificeringsvillkor skall uppfyllas.391

 
De båda förordningarna reglerar således både sociala förmåner och sociala 
trygghetsförmåner. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen är en social 
trygghetsförmån, dvs. ingen behovsprövning görs i det enskilda fallet, är 
förordning 1408/71 av intresse vid gränsgångarproblematik inom unionen.  
 
Till att börja med omfattar förordning 1408/71 inte alla personer eller alla 
trygghetsförmåner. Förordningen är endast tillämplig om personen i fråga 
omfattas av dess personkrets och förmånen av dess sakområde.392 Därefter 
aktualiseras lagvalsreglerna som är förordningens kärna, nämligen de 
egentliga koordineringsreglerna.393 Det är vid bedömningen enligt 
förordningen följaktligen frågan om en trestegsbedömning. Innan lagval 
sker genom lagvalsreglerna måste förordningen vara tillämpbar vilket 
fastställs genom personkrets- och sakområdesreglerna. Därefter uppkommer 
de fördragsgrundade bestämmelserna om exportabilitet och 
sammanläggning.394

 
Reglerna i förordning 1408/71 skall med vissa undantag, både vad gäller 
den personkrets och de sakområden som behandlas, ersätta alla 
konventioner som två eller flera medlemsstater har ingått. Ett sådant 
undantag är exempelvis regleringen av vårdförmåner mellan Danmark och 
Sverige som återfinns i den nordiska konventionen om social trygghet.395 
Regler i konventioner som medlemsstater ingått med varandra rörande 
personer eller sakområden som förordning 1408/71 inte behandlar fortsätter 
dock att gälla.  

                                                 
391 Preambeln till förordning 1408/71. 
392 Artikel 2 och 4 förordning 1408/71. 
393 Avdelning II förordning 1408/71. 
394 Artikel 42 EGF. 
395 Artikel 6 och nr. 2.A.26 bilaga III förordning 1408/71. 
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6.2.1 Personkretsen 

Till skillnad från förordning 1612/68, som grundar sig i artikel 39 EGF, tar 
förordning 1408/71 sikte på en bredare personkrets än vad som givits 
kompetens genom artikel 42 EG. Genom etableringsfriheten och artikel 308 
EGF har även egenföretagare och senare studenter kommit att omfattas av 
förordningens personkrets. Personen behöver inte ha utnyttjat den fria 
rörligheten genom att ha arbetat i annan medlemsstat utan det räcker med att 
han/hon korsat en gräns på till exempel semester för att förordningen skall 
bli tillämplig.396  
 
Personkretsen består av anställda, egenföretagare och studerande som 
omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater 
och som är medborgare i en medlemsstat eller är statslösa eller flyktingar 
bosatta inom en medlemsstats territorium samt deras familjemedlemmar och 
efterlevande.397 Vid fastställandet av vem som är anställd, egenföretagare 
respektive studerande är den nationella socialförsäkringslagstiftningen 
avgörande och inte det arbetsrättsliga arbetstagarbegreppet.398  
 
I EG-domstolens praxis har arbetstagarbegreppet ansetts ha en bred EG-
rättslig innebörd och vara tvingande för medlemsländerna. Även om 
personen utfört en mycket liten mängd arbete anses han/hon vara arbets-
tagare. Den som enligt ett nationellt rättsystem anses tillhöra ett social-
försäkringssystem anses vara arbetstagare oavsett medlemslandets 
benämning.399 På samma sätt har egenföretagare givits en bred tolkning i 
praxis.400

 

6.2.2 Sakområden 

När personkretsen är fastställd uppkommer frågan vilka förmåner som 
förordningen omfattar. För att förordningen skall vara tillämpbar på 
personkretsen måste det, förutom vid nummer 9 nedan, vara frågan om 
lagstadgade allmänna och särskilda system för social trygghet, oavsett om 
de bygger på avgiftsplikt eller inte, och där en arbetsgivare har ansvar för: 
 

1. Förmåner vid sjukdom och moderskap. 
2. Förmåner vid invaliditet, även sådana som är avsedda att bevara 

eller förbättra förvärvsförmågan. 
3. Förmåner vid ålderdom. 
4. Förmåner till efterlevande. 
5. Förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar.  

                                                 
396 Christensen, A., Grunderna i socialförsäkringsrätten (Lund 1999) s. 8. 
397 Artikel 2 förordning 1408/71. 
398 Artikel 1 a-g förordning 1408/71. 
399 75/63 Unger [1964] ECR 177 och C-2/89 Kits van Heijnigen [1990] ECR 1755. 
400 C-300/84 Van Roosmalen [1986] ECR 3097. 
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6. Dödsfallsersättningar. 
7. Förmåner vid arbetslöshet. 
8. Familjeförmåner.401 
9. Hybridförmåner.402 

 
Däremot omfattas inte social eller medicinsk hjälp enligt förordning 
1408/71.403

 

6.2.3 Lagvalsreglerna 

Om sökanden omfattas av personkretsen och förmånen av sakområdet 
aktualiseras lagvalsreglerna. Förordningen bygger på tanken att en stats 
lagstiftning skall bli tillämplig, den så kallade single state rule.404  
 
Den stat vars lag blir tillämplig kallas den behöriga staten.405 Den behöriga 
staten tvingas att frångå eventuella nationella krav på bosättning för 
anslutning till socialförsäkringssystem eller andra villkor som på andra sätt 
är diskriminerande mot medborgare från andra medlemsländer.406

 
Två eller flera medlemsstater kan dock frångå lagvalsreglerna i förordning 
1408/71 genom att komma överens om egna lagvalsregler.407

 
Lagvalsreglernas huvudregel för både arbetstagare och egenföretagare är lex 
loci laboris, det vill säga arbetslandets lag.408  
 
Från huvudregeln om lex loci laboris finns vissa specialregler vid situationer 
där det råder tveksamhet om vilket land som är arbetslandet.409

 

6.2.3.1  Utsändning 
Anställda som arbetar inom en medlemsstats territorium hos ett företag till 
vilket han/hon normalt är knuten, och som av detta företag blir utsänd till 
annan medlemsstats territorium för att utföra arbete för arbetsgivarens 
räkning under en period av maximalt 12 månader, skall fortsätta att omfattas 
av den förstnämna medlemsstatens lagstiftning. Om arbetet i den andra 
medlemsstaten av oförutsedda omständigheter varar längre än 12 månader 
skall ändock den förstnämna medlemsstatens lagstiftning fortsätta att gälla 
                                                 
401 Artikel 1.j) och 4.1-2 Förordning 1408/71. 
402 Hybridförmåner är särskilt avgiftsfinansierade förmåner som utges enligt en annan 
lagstiftning eller andra system än nr. 1-8 när de har till syfte att täcka de risker som nr. 1-8 
omfattar, fungera som tillägg till andra förmåner eller uteslutande ge särskilt skydd för 
handikappade. Hybridförmåner är inte exportabla (angående begreppet exportabilitet se 
kapitel 6.2.6 nedan). Artikel 4.2 a förordning 1408/71. 
403 Artikel 4.4 förordning 1408/71.  
404 Artikel 13.1 förordning 1408/71. 
405 Artikel 1.q) förordning 1408/71. 
406 C-2/89 Kits van Heijnigen [1990] ECR I-1755. 
407 Artikel 17 förordning 1408/71. 
408 Artikel 13.2a)-b) förordning 1408/71.  
409 Se artiklarna 14-17 förordning 1408/71. 
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till arbetet har avslutats under förutsättning att den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat dit personen har sänts ut lämnar sitt samtycke.410

 

6.2.3.2  Arbete i två eller flera medlemsstater 
Anställda som normalt arbetar inom två eller flera medlemsstaters territorier 
skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium den 
anställde är bosatt, lex loci domicilii, om han/hon till viss del utför arbetet 
inom detta territorium eller om han/hon är knuten till flera företag eller 
arbetsgivare inom olika medlemsstaters territorier. Om han/hon inte är 
bosatt inom något av de medlemsstaters territorier där han/hon utför arbetet 
skall lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium företaget har 
sitt säte tillämpas.411 Egenföretagare som utför arbete i en eller flera 
medlemsstater skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där 
han/hon är bosatt om han/hon utför något arbete i denna stat. Annars skall 
han/hon omfattas av lagstiftningen i den stat där han/hon utför sitt 
huvudsakliga arbete.412

 

6.2.3.3  Anställd vid företag som sträcker sig över två staters 
gräns 
Anställda som arbetar inom en medlemsstats territorium hos ett företag vars 
säte ligger inom en annan medlemsstats territorium, där verksamheten 
sträcker sig över dessa staters gemensamma gräns, skall omfattas av 
lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium företaget har sitt 
säte.413 Detsamma gäller om det är frågan om egenföretagare med 
verksamhet som sträcker sig över den gemensamma gränsen.414

 

6.2.3.4  Anställd i ett land och egenföretagare i ett annat 
Normalt skall personer som samtidigt är anställda i ett land som de är 
egenföretagare i ett annat skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat 
inom vars territorium han/hon är anställd.415 Det finns undantagsregler för 
tolv situationer där personen samtidigt skall omfattas av två medlemsstaters 
lagstiftning. Ett av dessa fall är när en person som är bosatt i Danmark är 
egenföretagare i Danmark och anställd i en annan medlemsstat.416

 

6.2.3.5  Sjömän och offentliganställda 
Sjömän som är anställda på fartyg omfattas av lagstiftningen i det land för 
vilket fartyget flaggar. Offentliganställda och personer som behandlas som 
sådana omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat som gäller för den 
förvaltning som sysselsätter dem.417  

                                                 
410 Artikel 14.1) förordning 1408/71. 
411 Artikel 14.2)b) förordning 1408/71. 
412 Artikel 14a.2) förordning 1408/71. 
413 Artikel 14.3) förordning 1408/71. 
414 Artikel 14a.3) förordning 1408/71. 
415 Artikel 14c.a) förordning 1408/71. 
416 2 p. bilaga VII till förordning 1408/71.  
417 Artikel 13.2)b)-c) förordning 1408/71. 
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6.2.4 Lex loci domicilii / undantagssituationer från lex loci 
laboris 

Vid ett tillfälle tillämpas uteslutande bosättningslandets lag, lex loci 
domicilii, istället för lex loci laboris nämligen när personen blivit 
utförsäkrad. Detsamma gäller för gränsgångare under vissa omständigheter. 
 

6.2.4.1 Utförsäkrade personer 
När lagstiftningen i ett land upphör att gälla för en person utan att 
lagstiftningen i ett annat land blir tillämplig på honom/henne – när han/hon 
blivit utförsäkrad - skall personen omfattas av lex loci domicilii, det vill 
säga lagstiftningen i bosättningslandet.418 I EG-domstolens praxis har det 
fastslagits att bestämmelsen är tillämplig i alla situationer då en person har 
blivit utförsäkrad. Efter utförsäkringens inträffande är det följaktligen 
tillåtet med bosättningskrav mot person som upphört att omfattas av den 
nationella lagstiftningen.419 Bestämmelsen är följaktligen till för att se till att 
den försäkrade inte fastnar i sitt gamla arbetslands lagstiftning och single 
state rule upprätthålls. 
 

6.2.4.2  Gränsgångare 
För gränsgångare gäller olika lagsvalsregler beroende på om de är att anse 
som gränsarbetare eller inte i förordning 1408/71:s mening. Lagvalsreglerna 
för gränsgångare behandlas utförligt nedan (se kapitel 6.3.2). 
 

6.2.5 Undantag från lagvalsreglerna i vissa fall 

Två eller flera medlemsstater, eller medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kan komma överens om undantag från bestämmelserna om lagval i 
förordning 1408/71 till förmån för vissa grupper av personer eller för vissa 
personer (sådant undantag finns mellan Sverige och Danmark, se nedan 
kapitel 6.3.5).420

 

6.2.6 Exportabilitet 

Principen om exportabilitet skall enligt grundfördraget upprätthållas för att 
förhindra att personer som utnyttjar den fria rörlighet hamnar i en sämre 
situation än eljest.421 Exportabilitetsbestämmelsen i förordning 1408/71 
stadgar att bosättningsvillkor inte kan upprätthållas för vissa kategorier av 
förmåner, såsom kontantförmåner vid invaliditet, ålderdom eller till efter-
levande, pensioner vid olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar samt 
förmåner vid dödsfall. Dessa förmåner skall enligt exportabilitetsprincipen 

                                                 
418 Artikel 13.2f) förordning 1408/71. 
419 C-275/96 Kuusjärvi [1998] ECR I-3419. 
420 Artikel 17 förordning 1408/71. 
421 Artikel 42 EGF. 
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betalas ut även om personen bor i ett annat medlemsland. För ersättning vid 
arbetlöshet är dock exportabiliteten begränsad.422

 

6.2.7 Sammanläggning 

Sammanläggningsprincipen stammar liksom exportabilitetsprincipen ur EG-
fördraget.423 Innebörden av sammanläggningsprincipen är att personen skall 
kunna räkna samman arbets- eller bosättningsperioder i annat medlemsland 
för att uppfylla kvalificeringsvillkoren i nationell lagstiftning. Det finns 
ingen generell bestämmelse i förordning 1408/71 om sammanläggnings-
principen. Istället redogörs det för sammanläggningsprincipen i samband 
med arbetslöshetsförsäkringen i kapitel 6.3.4. 
 

6.3 Förordning 1408/71 och förmåner vid 
arbetslöshet i Öresundsregionen 

Kapitel 6 i förordning 1408/71 innehåller särskilda regler som rör förmåner 
vid arbetslöshet.  
 

6.3.1 Personkrets 

För att precisera personkretsen, som i Öresundsregionen omfattas av 
förordning 1408/71, krävs vetskap om förutom förordningen även de 
nordiska konventioner som ingåtts på området. 
 
Personkretsen för regleringen kring förmåner vid arbetslöshet är i 
förordning 1408/71 inskränkt jämfört med personkretsen i normalfallet, jmf. 
kapitel 6.2.1 ovan. Enligt reglerna i kapitel 6 förordning 1408/71 omfattas 
inte studerande eller egenföretagare av regleringen. Egenföretagare omfattas 
dock av regleringen kring arbetslöshetsförmånernas exportabilitet.  
 
Personkretsen består, enligt förordning 1408/71, följaktligen av anställda 
som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlems-
stater och som är medborgare i en medlemsstat eller är statslösa eller 
flyktingar bosatta inom en medlemsstats territorium samt deras familje-
medlemmar och efterlevande.424

 
I Öresundsregionen utvidgas däremot personkretsen genom de nordiska 
konventionerna på den sociala rättens område, den nordiska konventionen 
den 15 juni 1992 om social trygghet och den nordiska konvention den 14 
juni 1994 om socialt bistånd och sociala tjänster, som gäller mellan Sverige, 

                                                 
422 Se nedan kapitel 6.3.5 om den begränsade exportabiliteten för arbetslöshetsförsäkringar. 
Artikel 10 förordning 1408/71. 
423 Artikel 42 EGF. 
424 Artikel 2 och kapitel 6 e contrario förordning 1408/71. 
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Danmark, Norge, Finland och Island.425 Genom konventionerna utsträcker 
de nordiska länderna sinsemellan tillämpningen av förordning 1408/71 till 
alla som arbetar i Norden och som på något sätt kan ha beröring med mer än 
ett nordiskt lands system för social trygghet.426 Följaktligen omfattas till 
exempel en rysk arbetstagare som arbetar i både Sverige och Danmark av 
förordning 1408/71 i både Sverige och Danmark.  
 
Genom att även sakområdet i förordning 1408/71 utvidgats kan även 
studerande i vissa fall komma att omfattas av regleringen. Sakområdet i 
förordning 1408/71 utvidgas genom att de nordiska konventionerna även 
inkluderar socialt bistånd och sociala tjänster som annorledes inte skulle ha 
varit omfattade.427 Sålunda torde även det svenska studerandevillkoret 
omfatta danska studeranden som efter sin utbildnings avslutande flyttar till 
Sverige och anmäler sig som arbetssökande till arbetsförmedlingen.  
 

6.3.2 Lagval för förmåner vid arbetslöshet 

Som utgångspunkt bygger lagvalsreglerna vid arbetslöshet på förordningens 
huvudregel om lex loci laboris. Den stat där personen senast hade 
anställning skall, i enlighet med förordningens grundprincip om lex loci 
laboris, som huvudregel betala ut arbetslöshetsersättning. Dock medges 
undantag från huvudregeln i vissa fall när arbetslösa personer under sin 
senaste anställning varit bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga 
staten, det vill säga gränsgångare.428

 
I preambeln till förordning 1408/71 poängteras att särskilda bestämmelser 
rörande gränsgångare och deras arbetslöshetsförsäkring bör fastställas med 
tanke på gränsarbetares specifika situation och betydelse för den fria 
rörligheten. Regeln om lex loci laboris är, som det tidigare beskrivits, 
huvudprincipen i förordning 1408/71.429 Just på grund av gränsgångares 
speciella situation stadgar kapitel 6 i förordning 1408/71 om undantag från 
denna huvudprincip vid arbetslöshetsförmåner för denna grupp. 
 
EG-rätten delar in gränsgångare i tre kategorier, nämligen gränsarbetare, 
andra arbetstagare än gränsarbetare och falska gränsarbetare. 
Definitionen är viktig då en gränsgångare och en gränsarbetare ingalunda är 
detsamma enligt EG-rätten. Lagvalsreglerna för gränsgångare varierar 
beroende på vilken kategori personen anses tillhöra. Om arbetstagaren 
flyttar till det tidigare arbetslandet kan regleringen kringgås i vissa fall 

                                                 
425 NSK är kompletterad med överenskommelsen den 18 augusti 1993 om tillämpning av 
den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet. Konventionerna och 
tillämpningsöverenskommelsen är implementerade i Sverige genom lag (1995:479), 
förordning (1993:1529) och förordning (1993:1530) och i Danmark genom bki 1996 150, 
bki 1994 83 och bki 1994 84. 
426 Artikel 3 NSK och NSK2. 
427 Artikel 2.1a) NSK2. 
428 Artikel 67.3 och 71.1)a)ii) och b)ii) förordning 1408/71. 
429 Jmf. artikel 13 förordning 1408/71. 
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genom att det landet som tidigare var arbetslandet genom flytten även blir 
bosättningslandet. 
 
EG-domstolen har fastslagit att det är upp till den nationella domstolen att 
själv avgöra huruvida personen är att betrakta som gränsarbetare, annan 
arbetstagare än gränsarbetare eller falsk gränsarbetare.430  
 

6.3.2.1 Gränsarbetare 
En gränsarbetare är varje arbetstagare som är verksam inom en medlems-
stats territorium och som är bosatt inom en annan medlemsstats territorium, 
dit han/hon som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i 
veckan.431  
 
En delvis eller periodiskt arbetslös gränsarbetare skall få förmåner enligt 
bestämmelserna i arbetslandet som om han/hon vore bosatt inom denna stats 
territorium.432 Denna regel är förhållandevis okomplicerad och följer 
huvudprincipen om lex loci laboris.  
 
Vid heltidsarbetslöshet för gränsarbetare skall arbetslöshetsunderstöd 
istället utbetalas enligt reglerna i bosättningslandet som om han/hon hade 
omfattats av denna lagstiftning då han/hon senast var anställd, det vill säga 
lex loci domicilii.433

 

6.3.2.2 Andra arbetstagare än gränsarbetare 
Andra arbetstagare än gränsarbetare är personer som under sin senaste 
anställning var försäkrad i en annan medlemsstat än den behöriga staten och 
som inte är gränsarbetare och som har färre än en hemresa i veckan.434

 
Andra arbetstagare än gränsarbetare skall vid delvis, periodisk eller hel 
arbetslöshet uppbära arbetslöshetsförmåner i arbetslandet.435 Vid hel 
arbetslöshet kan arbetstagaren i detta fall själv välja att istället motta 
förmåner i bosättningslandet.436  
 

6.3.2.3 Falska gränsarbetare 
Definitionen av en falsk gränsarbetare har uppkommit genom Miethe-
domen.437 En falsk gränsarbetare är en person som normalt skulle ha 
klassificerats som gränsarbetare. Genom att personen upprätthåller en 
personlig och yrkesmässig anknytning till det tidigare arbetslandet som gör 

                                                 
430 Aubin C-227/81 [1982] ECR 1991 och Miethe C-1/85 [1986] ECR 1837.
431 Artikel 1.b förordning 1408/71. 
432 Artikel 71.1.a.i förordning 1408/71. 
433 Artikel 71.1.a.ii förordning 1408/71. 
434 Beslut nr. 160 den 28 november 1995 från den administrativa kommissionen om 
räckvidden av artikel 71.1.ii. 
435 Artikel 71.1.b.i. förordning 1408/71. 
436 Artikel 72.1.b.ii förordning 1408/71. 
437 Miethe C-1/85 [1986] ECR 1837.
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att han/hon anses ha störst möjlighet att få ny anställning där skall han/hon 
omfattas av reglerna för andra arbetstagare än gränsarbetare.438

 
Miethedomen rörde den tyska medborgaren Miethe som 1976 flyttade till 
Belgien men samtidigt fortsatte att arbeta som försäljare i Tyskland. 
Miethes familj bodde tillsammans med honom i Belgien och hans barn gick 
i belgisk skola. I samband med sitt arbete i Tyskland bodde Miethe 
regelbundet hos sin svärmor. När Miethe blev arbetslös 1979 fortsatte han 
att regelbundet bo hos svärmodern för att söka arbeten i Tyskland. Hans 
ansökan om arbetslöshetsersättning i Tyskland avslogs. Den relevanta 
frågan som ställdes till domstolen var om artikel 71.1.a i förordning 1408/71 
kunde anses ha exklusiv effekt. Betyder artikel 71.1.a, som stadgar att 
heltidsarbetslösa gränsarbetare skall erhålla arbetslöshetsersättning i 
bosättningslandet, att det är omöjligt att erhålla arbetslöshetsersättning från 
arbetslandet? Domstolen fann att artikel 71.1.a förordning 1408/71 är en 
undantagsregel från förordningens huvudregel i artikel 13 om lex loci 
laboris. För heltidsarbetslösa gränsarbetare fann domstolen vidare att artikel 
71.1.a är otvetydig. Därigenom finns det inte någon rätt för heltidsarbetslösa 
gränsarbetare att själva välja från vilken stat arbetslöshetsersättning skall 
utgå. Domstolen frågade sig dock vidare huruvida Miethe var att anse som 
en gränsarbetare. Enligt domstolen är syftet med artikel 71 att försäkra 
migrerande arbetstagares möjligheter att erhålla arbetslöshetsersättning från 
det land där han/hon har störst möjlighet att erhålla nytt arbete. Artikel 
71.1.a.ii förutsätter att bosättningsstaten erbjuder sökanden störst möjlighet. 
Det blir dock problematiskt när en arbetstagare, som visserligen uppfyller 
de formella kriterierna för gränsarbetare enligt förordning 1408/71, har både 
en personlig och yrkesmässig anknytning till det tidigare arbetslandet att 
han/hon har störst möjligheter att erhålla nytt arbete där. För en sådan 
sökande medför de reella omständigheterna, personlig och yrkesmässig 
anknytning, att den formella benämningen gränsarbetare bortfaller för 
personen i fråga. Med personlig och yrkesmässig anknytning menades de 
facto att Miehte hade störst möjligheter att erhålla nytt arbete i Tyskland, 
även om han fortfarande hade personlig anknytning även till Belgien. 
Miethe hade därigenom rätt till tysk arbetslöshetsersättning.439

 
Följaktligen är det frågan om en egen personkategori som uppkommit i 
glappet mellan de båda andra personkategorierna, men där regelverket är 
detsamma som för andra arbetstagare än gränsarbetare. Rent konkret 
innebär uppkomsten av denna personkategori att begreppet gränsarbetare 
inte har exklusiv effekt. 
 
I Miethedomen påpekade EG-domstolen att tanken bakom utformningen av 
lagvalsreglerna för gränsgångare var att ge migrerande arbetstagare 
arbetslöshetsunderstöd i den stat där den största chansen att erhålla ny 
anställning finns. I normalfallet bor en ”genuin gränsarbetare” i den stat som 

                                                 
438 Namnet tillika kategorin ”falska gränsarbetare” är mitt. Pennings skriver dock i samband 
med Miethedomen om ”unreal frontier worker”, jmf. Pennings a.a. s. 201 f. 
439 Miethe C-1/85 [1986] ECR 1837. 
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hans/hennes familj och vänner är bosatta i och var han/hon utövar sina 
sociala och politiska aktiviteter. Därav torde lagvalsregeln för gränsarbetare 
i normalfallet ge den arbetslösa gränsarbetaren förmåner från det land som 
han/hon har starkast anknytning till. Men så är inte fallet för vissa arbets-
tagare som bibehåller mycket starkare band med medlemsstaten som 
han/hon senast var anställd i. I detta fall är arbetstagaren en falsk 
gränsarbetare och skall som sådan, enligt lagvalsreglerna för andra 
arbetstagare än gränsarbetare, ha rätt till ersättning från landet han/hon 
senast var anställd i.440  
 
Ett rättsfall rörande en arbetstagare som ansåg sig vara en falsk gräns-
arbetare har varit upp för bedömning i dansk domstol. Rättsfallet rörde en 
dansk musiker som bosatt sig i Sverige och tidigare arbetat i både Sverige 
och Danmark. Domstolen fann att hon, i sitt yrke som musiker, inte hade 
någon stark yrkesmässig koppling till Danmark.441

 

6.3.2.4 Flytt till arbetslandet 
En arbetstagare som är att anse som gränsarbetare och som är berättigad till 
arbetslöshetsersättning i bosättningslandet, men som efter arbetslöshetens 
inträffande flyttar till arbetslandet skall få ersättningen från sitt nya 
bosättningsland, tillika f.d. arbetsland. Genom att gränsarbetaren flyttar blir 
arbetslandet också bosättningslandet och härigenom upprätthålls principen 
om lex loci laboris. Följaktligen kan gränsarbetaren flytta till arbetslandet 
och där erhålla arbetslöshetsersättning.442

 

6.3.2.5 Speciella undantag för gränsarbetare i 
Öresundsregionen 
Möjligheten till att komma överens om undantag för vissa grupper av 
personer, från de lagvalsregler förordning 1408/71 uppställer, har utnyttjas 
av de svenska och danska behöriga myndigheterna.443

 
Den Sociale Sikringsstyrelse i Danmark och Riksförsäkringsverket i Sverige 
har ingått en överenskommelse om undantag i vissa fall för gruppen gräns-

                                                 
440 Ibid. 
441 AMA j.nr. 1999-1-0855. Rättsfallet rörde en utbildad dansk musiker som arbetade i 
Köpenhamn och i början av 1999 flyttat till Malmö. Vid tiden för flytten var hon 
deltidsarbetslös och mottog ersättning från Danmark. När hon senare blev helt arbetslös 
meddelade arbetslöshetskassan att hon inte var berättigad till dansk ersättning utan 
ersättning skulle erhållas från bosättningslandet, det vill säga Sverige. Hon ansåg sig vara 
en ”falsk gränsarbetare” i förordning 1408/71:s mening pga. sin både personligt och 
yrkesmässigt starka anknytning till Danmark. Hon hade dock tidigare under en kortare 
period arbetat vid Malmö symfoniorkester. Arbejdsmarkedets Ankenævn bestred inte 
hennes starka personliga anknytning till Danmark men fann omständigheten att hon 
tidigare arbetat i Sverige och det faktum att en musikers kvalifikationer är sådana som kan 
överföras mellan länder motsäga att hon skulle ha någon stark yrkesmässig koppling till 
Danmark. Följaktligen ansågs hon vara en gränsarbetare i 1408/71:s mening och 
arbetslöshetsersättning kunde inte utgå enligt danska regler. 
442 Jmf. Pennings a.a. s. 197 och Huijbrechts C-131/95 [1997] ECR I-1418. 
443 Se artikel 17 förordning 1408/71.  
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gångare i syfte att göra det lättare för gränsgångarna och arbetsgivare med 
anställda gränsgångare.444  
 
Enligt överenskommelsen kan en arbetsgivare ansöka om att en anställd 
som arbetar i bägge länderna och är bosatt i det ena skall, om vissa 
omständigheter föreligger, tillhöra arbetslandets lagstiftning. Detta även om 
så egentligen inte skulle ha varit fallet enligt lagvalsreglerna för gräns-
gångare enligt reglerna i förordning 1408/71.445

 
Bestämmelserna berör följaktligen endast gränsgångare som arbetar i både 
Danmark och Sverige för samma arbetsgivare. Vidare uppställs ett krav på 
att arbetet som utförts på arbetsplatsen i arbetslandet måste vara av väsentlig 
del, vilket betyder minst hälften av arbetstiden. Resten av arbetet skall ha 
skett på distans i bosättningslandet eller annat arbete för arbetsgivarens 
räkning i bosättningslandet.446

 
Ansökan om att få omfattas av lagstiftningen i det land där arbetsgivaren har 
sitt säte görs av arbetsgivaren och den anställda tillsammans. Möjligheten 
till undantag är begränsad till tre år varefter omprövning sker, men så länge 
villkoren är uppfyllda skall undantag beviljas.447

 

6.3.3 Beräkning av arbetslöshetsförmåner 

Den behöriga staten vars lagstiftning föreskriver att beräkningen av 
förmåner skall grundas på den tidigare lönens storlek skall uteslutande 
beakta den lön som personen hade vid sin senaste anställning inom denna 
stats territorium, förutsatt att den varat fyra veckor eller mer. Har 
anställningen varat under en kortare tid skall förmånerna grundas på 
normallönen på den arbetslösa personens bosättnings- eller vistelseort vid 
en anställning som motsvarar eller liknar hans senaste anställning inom en 
annan medlemsstats territorium. Föreskriver lagstiftningen i den behöriga 
staten att förmånens storlek varierar med antalet familjemedlemmar skall 
dessa beaktas även om de inte är bosatta inom den behöriga statens 
territorium.448

 

6.3.4 Sammanläggning 

Sammanläggningsprincipen för arbetslöshetsersättning innebär att den 
arbetslöse får räkna kvalificeringstid i annan medlemsstat. Den är uppdelad 
i två delar, nämligen en sammanräkningsregel för försäkringssystem som 
                                                 
444 Gemensamt svensk-danskt uttalande om tillämpning av artikel 17 i EG-förordning nr 
1408/71 i vissa gränssituationer. Överenskommelsen finns på Riksförsäkringsverkets 
hemsida på följande adress: http://www.rfv.se/press/pm/2001/docs/danmark.pdf, kl. 16.08 
2003-09-03. 
445 Punkt 2 ibid. 
446 Punkt 4 ibid. 
447 Punkt 5 ibid. 
448 Artikel 68 förordning 1408/71. 
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uppställer krav på försäkringsperioder och en för länder som uppställer krav 
på anställningsperioder. Förordning 1408/71 förutsätter att medlemsstaterna 
har antingen försäkringsperioder eller anställningsperioder som 
kvalificeringskrav till sina nationella arbetslöshetsförsäkringar. Vid 
sammanräkningen måste den senaste försäkrings- respektive anställnings-
perioden ha fullgjorts i den behöriga staten. Kravet på att den senaste 
perioden utförts i den behöriga staten är inte tillämpligt för fullständigt 
arbetslösa gränsarbetare och andra arbetstagare än gränsarbetare eftersom 
dessa vid fullständig arbetslöshet kan komma att erhålla ersättning från 
bosättningslandet.449  
 
När den behöriga staten, i sin nationella lagstiftning, kräver att försäkrings-
perioder innefattande i anställningsperioder har fullgjorts för att 
arbetslöshetsförmånen skall utgå är den skyldig att beakta försäkrings- 
respektive anställningsperioder som personen fullgjort som anställd i 
enlighet med annat medlemslands lagstiftning. Dessa perioder skall räknas 
som om de vore försäkringsperioder fullgjorda i den behöriga staten under 
förutsättning att anställningsperioderna i annat medlemsland skulle ha 
ansetts utgöra försäkringsperioder om de fullgjorts i den behöriga staten.450 
Försäkringsperiod i annat medlemsland behöver dock inte anses som 
försäkringsperiod enligt den behöriga statens lagstiftning utan en godkänd 
försäkringsperiod enligt arbetslandets lag är tillräckligt.451 Även 
försäkringsperioder som skulle ha tillgodoräknats enligt bosättningslandets 
lag skall tillgodoräknas även om de inte är att anse som försäkringsperioder 
enligt arbetslandets lag.452

 
Om förhållandet däremot är det motsatta, det vill säga att den behöriga 
staten kräver att anställningsperioder men inte försäkringsperioder har 
fullgjorts för att arbetslöshetsförmånen skall utgå, skall den behöriga staten 
beakta försäkrings- eller anställningsperioder fullgjorda som anställd i 
annan medlemsstat. De skall vidare beräknas som om de vore fullgjorda i 
den behöriga staten utan krav på att de tillgodoräkningsbara försäkrings-
perioderna skulle ha ansetts utgöra godkända anställningsperioder enligt den 
behöriga statens regelverk, vilket ger arbetslösa personer som arbetat i ett 
system med försäkringsperioder en fördel mot dem som arbetat i ett med 
anställningsperioder.453 Om längden av förmånens utbetalningsperiod är 
beroende av kvalifikationstidens längd gäller sammanräkningsregeln på 
samma sätt.454  
 
Den svenska respektive den danska arbetslöshetsförsäkringen uppställer 
genom sina arbets- och medlemsvillkor krav på både fullgången 
anställningsperiod och försäkringsperiod. De båda ländernas försäkrings-
system är därigenom tvådelade. Sammanläggningsreglerna i förordning 
                                                 
449 Artikel 67.1-3 förordning 1408/71. 
450 Artikel 67.1 förordning 1408/71. 
451 C-125/77 Frangiamore [1978] ECR 724. 
452 C-388/87 Warmerdam [1989] ECR 1203. 
453 Artikel 67.2 förordning 1408/71. 
454 Artikel 67.4 förordning 1408/71. 
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1408/71 är inte utformade utifrån sådana system. Eftersom de båda 
ländernas arbetslöshetsförsäkringar är tvådelade är de i detta avseende 
likartade och det torde inte föreligga något större problem med samman-
läggning, även om längden på arbetsperioden i arbetsvillkoret skiljer sig åt 
mellan de båda länderna. Sammanläggningsreglernas tillämpning på sådana 
tvådelade försäkringssystem har dock inte varit uppe för bedömning av EG-
domstolen. Det troliga är dock att EG-domstolen skulle finna den svenska 
arbetslöshetsförsäkringen kompatibel med den danska. De båda 
försäkringarna stöter främst på problem vid sammanläggning med länder 
som kräver antingen anställningsperioder eller försäkringsperioder.  
 
Sammanläggningsreglerna för Sveriges och Danmarks vidkommande stöter 
däremot på större problem när det gäller den svenska arbetslöshets-
försäkringens grundförsäkring. Den svenska grundförsäkringen uppställer, 
genom frånvaron av medlemsvillkoret, endast ett krav på fullgången 
anställningsperiod. En gränsarbetare som bor i Danmark och arbetar i 
Sverige utan att uppfylla medlemsvillkoret skall omfattas av dansk 
lagstiftning vid fullständig arbetslöshet. Hade personen varit bosatt i 
Sverige skulle ersättning ha utgått ur grundförsäkringen om de övriga 
reglerna var uppfyllda. Eftersom personen däremot bor i Danmark blir 
dansk lag tillämplig och sammanräkning skall ske för att ersättning ur den 
danska försäkringen skall utgå. Hur en sådan sammanräkning skall utföras 
regleras inte i de av förordning 1408/71 erbjudna sammanräkningsreglerna 
och har inte bedömts av EG-domstolen. Det torde finnas två alternativ för 
hur en sådan bedömning skall utföras. Det första alternativet är att 
anställningsperioden som grundförsäkrad i Sverige för gränsarbetare ses 
som tillräcklig för att uppfylla de danska försäkrings- och 
anställningskraven och full ersättning ur den danska 
arbetslöshetsförsäkringen skall i så fall utgå. Båda 
sammanläggningsreglerna måste vid ett sådant resultat tillämpas 
tillsammans. Det andra alternativet är att enbart en anställningsperiod i 
Sverige inte anses uppfylla de danska kraven på anställnings- och 
försäkringsperioder och ingen ersättning utgår alls ur den danska 
arbetslöshetsförsäkringen. Ett sådant resultat framstår som troligare 
eftersom de båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar i övrigt är kompatibla 
med sina krav på både anställnings- och försäkringsperioder. Oklarheten 
rörande grundförsäkringen skulle kunna undvikas om förordning 1408/71 
ändrades. Även nationella undantag i länder, vars lagstiftning riskerar denna 
konsekvens, är en lösningsmodell. 
 
Sammanfattningsvis är sammanläggningsregleringen i förordning 1408/71 
inte anpassad för den danska respektive den svenska arbetslöshets-
försäkringen men den kan likväl i huvudsak tillämpas på de båda systemen 
med vissa svårigheter. Den mest oklara situationen rör arbetstagare som 
skall omfattas av dansk lagstiftning och tidigare arbetat i Sverige och enligt 
svensk rätt endast kvalificerat sig till den svenska grundförsäkringen. 
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6.3.5 Exportabilitet 

Reglerna kring exportabilitet är det enda av regleringen kring arbetslöshets-
förmåner i förordning 1408/71 som även omfattar egenföretagare. 
Exportabiliteten för arbetslöshetsförmåner är begränsad jämfört med andra 
förmåner. Arbetslösa före detta anställda eller egenföretagare som uppfyller 
villkoren för rätt till förmåner enligt en medlemsstats lagstiftning och som 
beger sig till en eller flera andra medlemsstater för att söka arbete där skall 
behålla rätten till sådana förmåner under förutsättning att: 
 

1. Personen före avfärd är registrerad som arbetssökande i den 
behöriga staten. 

2. Personen under minst fyra veckor före avfärd har varit tillgänglig för 
den behöriga statens arbetsförmedling. 

3. Personen registrerar sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i 
varje medlemsstat som han/hon reser till och underkastar sig den 
kontroll som finns där. Villkoret är uppfyllt för perioden före 
registreringen om personen har registrerat sig inom sju dagar från 
den dag då han/hon inte längre var tillgänglig för arbetsförmedlingen 
i den stat som han/hon lämnat. 

4. Personen inte stannar borta från den behöriga staten mer än tre 
månader. Om personen återvänder till den behöriga staten innan 
dessa tre månader förfallit skall dock ersättningen fortsätta att löpa 
enligt reglerna i den behöriga staten.455 

 
Möjligheten till exportabilitet föreligger dock endast en gång mellan två 
olika anställningsperioder.456 Den medlemsstat till vilken personen beger sig 
för att söka arbete i skall vara den stat som betalar ut ersättningen. Den 
behöriga staten är dock återbetalningsskyldig till den utbetalande staten. 
Två eller flera stater kan dock komma överens om att avstå från 
återbetalning mellan sig.457 Sådan överenskommelse har träffats mellan 
Sverige och Danmark.458

 

6.3.6 Sammanfattning av koordineringsreglerna i 
Öresundsregionen 

Sammanfattningsvis medför förordning 1408/71 och de relevanta nordiska 
konventionerna att arbetstagare i Öresundsregionen som är gränsgångare i 
kommer att omfattas av antingen arbetslandets eller bosättningslandets 
arbetslöshetsförsäkring. Såväl arbetstagare som egenföretagare kan expotera 
sin a-kassa över Öresund under tre månader.  
 

                                                 
455 Artikel 69.1 förordning 1408/71. 
456 Artikel 69.2 förordning 1408/71. 
457 Artikel 70 förordning 1408/71. 
458 Artikel 23.1 NSK. 
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Förordningens sammanläggningsregel är däremot inte anpassad för den 
svenska respektive den danska arbetslöshetsförsäkringen men kan troligen 
likväl tillämpas på de båda systemen med vissa svårigheter.  
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